โครงการที่ไม่ได้จดั ส่งรายงาน Monitor ฉบับกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 ประเภทโครงการบริ การชุมชนและที่พกั อาศัย
ข้อ้ มูล 16 มิิ ถยุ ายน 2553
ลําดับ
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โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

การขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ St. Regis
Hotel and Residences, Bangkok

บริษทั ราชดําริ เรสซิเด้นซ์
ถ.ราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุม
จํากัด
วัน

การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ พี.พี.
แมนชั ่นเพลส
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการโรงแรมอมารี
ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

บริษทั พี.พี. แมนชัน่น เพลส ซซ.รามคํ
รามคําแหง 30
จํากัด
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
ต.นาเกลือ
บริษทั อมารี จํากัด
อ.บางละมุง

การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการศุภาลัย
คาซาริ
วา
คาซารวา

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
((มหาชน)
ช )

การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการอมันตา ลุมพินี
การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการอาคารชุด
พักอาศัย เอสแอนด์เอส สุขมุ วิท
การเปลยนแปลงรายละเอยดโครงการอาคารชุ
การเปลี
ย่ นแปลงรายละเอียดโครงการอาคารชดด
พักอาศัยระดับหรู 34 ชัน้

โครงการ Chang Island Resort (ส่วนขยาย)

บริษทั นายารา เอสเตท
จํากัด
บริษทั เอส แอนด์ เอส
สุขมุ วิท จํากัด
บรษท
บริ
ษทั เอเชยน
เอเชีย่ น พรอพ
พร็อพ
เพอร์ต้ี
ี
ป ้ ์ ํ ั

จ.ชลบุรี

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กทม.

ซ.สุขมุ วิท
101/1 แขวงบางนา

กทม.

ถถ.รชดาภเษก
รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กทม.

หมู่ 4 บ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง
บริษทั ก่อเลิศลักษณ์ จํากัด กิง่ อ.เกาะช้าง ตราด

โ
โครงการ
" he Zest Condominium "

10
11

โครงการ "Vogue @ Sukhumvit" (ส่วนขยาย)
โครงการ "บ้านภัสสร 7"

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด

ต.บางรักใหญ่(บางไผ่) บางบัว
ทอง นนทบุรี

โครงการ "พุทธรักษา หัวหิน" เฟส 1

บริษทั พีเอสบี แลนด์
โครงการห้า จํากัด

ต.หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการ "โรงแรมสุนีย์ สํานักงาน และพาณิชย์"
(ส่วนขยาย)

บริษทั สินทรัพย์กา้ วหน้า
คอร์ปอเรชั ่น จํากัด

ตําบลในเมือง เมือง อุบลราชธานี

โครงการ "ไอวี่ ริเวอร์" (ราษฎร์บรู ณะ)

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด (มหาชน)

แขวงบางปะกอก ราษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพฯ

โครงการ (KAMEO HOUSE)

บริษทั เกษมกิจ จํากัด

ตําบลศรีราชา เมือง ชลบุรี

บริษทั สยาม โฮม ดีเวลล

ซ.สขมวิท 101/1 ถ.สขมวิท

15

กทม
กทม.

กทม.

9

13
14

กทม.

ถ.เจริญกรุงุ เขตบางคอแหลม

บริษทั สิรพิ ชั แอส เซท
จํากัดั
บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมนท์

12

จังหวัด

ซ.ลาดพร้าว 7 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล จตุจกั ร กรุงเทพฯ
ซ.สุขมุ วิท 42 ถ.สุขมุ วิท แขวง
พระโขนง คลองเตย

ลําดับ
17
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20

21
22
23

24
25
26

27
28
29

โครงการ
โครงการ “โนเบิล รีเฟลกซ์” (ส่วนขยาย)
โครงการ 39 by SANSIRI

โครงการ 39 By Sansiri
โครงการ 4 POINTS BY SHERATON MAKHAM
BEACH HOTER
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย)
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย)

เจ้าของโครงการ
บริษทั โนเบิล ดีเวลลอป
เมนท์
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์
จํากัด
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์
จํากัด
จากด

ที่ตงั ้

จังหวัด

ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน
เขตพญาไท

กทม
กทม.

แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา

กทม.

สุขมุ วิท 39 แขวงคลองตันเหนือ
วัฒนา กรงเทพฯ
วฒนา
กรุงเทพฯ

บริษทั มะขามบีช จํากัด ต.วิชติ เมือง ภูเก็ต
บริษทั ไทยพัฒนา โรงงาน
แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา
อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ไทยพัฒนาโรงงาน ซ.สุขมุ วิท 59 แขวงคลองตัน
อุตสาหกรรม จํากัด
เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการ 74 คอนโดมิเนียม

บริษทั วรชุม จํากัด

หมู่ 2 ต.ปากนํ้าปราณ ปราณบุรี
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการ 78 คอนโดมเนยม
คอนโดมิเนียม

บริษทั วรโชติปราณบุรี
จํากด
กัด

หมู่ 2 ต.ปากนํ้าปราณ ปราณบุรี
ประจวบคีรขี นั ธ์
ประจวบครขนธ

โครงการ ADRIATIC PALACE HOTEL
โครงการ AEQUA CONDOMINIUM
SUKHUMVIT 49

บริษทั อารียา พรอพเพอร์ ซ.มัยลาภ แขวงลาดพร้าว
ตี้ จํากัด (มหาชน)
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
บริษทั วี.เค.เจ.จํากัด
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
บริษทั อควา เรียสเอสเตท
ถ.ซอยสุขุ มุ วิท 49
จํากัด
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

โครงการ Amanta Lumpini

บริษทั นายารา เอสเตท
จํากัด

ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพมหานคร

โครงการ AMARA KHAO TAO

บริษทั เอส.แอล.เอสเตท
จากด
จํากัด

ต.ปากนํ้าปราณ ปราณบุรี
ประจวบครขนธ
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการ Amari Sirimaya Resort and Spa

บริษทั อิตลั ไทย เรียล
เอชเทท จํากัด

โครงการ A SPACE เกษตร-นวมินทร์

หาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย

30
31
32

บริษทั อิตลั ไทยเรียลเอ็ช
โครงการ AMARI SIRIMAYA RESORT AND SPA เทท จํากัด

33

บริษทั โคโค้ปาล์ม โฮเท็ล
แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

ต.บ่อขุดุ เกาะสมุยุ สุรุ าษฏร์ธานี

ต.บางม่วง ตะกั ่วปา่ พังงา
หมู่ 6 บ้านอ่าวปอ ต.ปา่ คลอก
โครงการ Ao Po Luxury Hotel and Residential Villa บริษทั อ่าวปอพัฒนา จํากัด ถลาง ภูเก็ต

โครงการ Anantara Resort Khaolak

กทม.

กทม.

จ.สุราษฎร์ธานี

ลําดับ

โครงการ
โครงการ ATRIUM

34
35
36
37
38

โครงการ Beach Front Hotel
โครงการ Blue Mountain Hua-Hin
โครงการ BTP SERVICE APARTMENT
โครงการ BUDDY BOUTIQUE HOTEL

เจ้าของโครงการ
บรษท
บริ
ษทั เวอรตคอล
เวอร์ตคิ อล
เอสเตท จํากัด
บริษทั อัญชลีพฒ
ั นา จํากัด
บริษท ณ หัวหิน จํากัด
บริษทั เครือ่ งไฟฟ้าบุุญธ
นาภัณฑ์ จํากัด
บริษทั ฟ้าละไม จํากัด

ที่ตงั ้

จังหวัด

ซ.อิ
ซ.อนทามระ
นทามระ 4
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กทม.

ต.นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
ต.หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์
ถ.สีพ่ ระยา บางรัก
กรุงเทพมหานคร
ต.มะเร็ด เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

โครงการ CCP TOWER

นางสรณีย์ ดีพนั ธุพ์ งษ์

ม. 7 ถ.บางนาการ์เด้นท์ 8/1
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

โครงการ CENTRAL EMBASSY PARK

บริษทั เตียง จิราธิวฒ
ั น์
จํากัด

แยกเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน จํากัด

โครงการ CENTRE POINT HOTEL AND
RESIDENCE (LANGSUAN)

บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด ซ.หลังสวน แขวงลุมพินี ปทุมวัน
(มหาชน)
กรุงเทพมหานคร

โครงการ Centric Scene รัรชวิ
ชวิภา

บริษทั เอสซี แอสเซท
คอร์ปอเรชั
อเรชน่น จํากด
กัด

โครงการ CITADINES BANGKOK SUKHUMVIT
BOULEVARD

แขวงคลองเตยเหนือ วัฒนา
บริษทั บูทคิ เรียลตี้ จํากัด กรุงเทพมหานคร

โครงการ CITADINES BANGKOK SUKHUMVIT
GREEN

บริษทั บูทคิ บูเลอวาร์ด
จํากัด
จากด

ซ.สุขมุ วิท 8 แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุ
กรงเทพมหานคร
งเทพมหานคร

โครงการ CITY HOME SUKHUMVIT

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

แขวงบางนา บางนา
กรุงเทพมหานคร

โครงการ CITY LIVING CONDOMINIUM

ซ.ประชาราษฏร์บาํ เพ็ญ 12
แขวงห้วยขวาง ห้วยขวาง
บริษทั พี.เค.โกลบอล จํากัด กรุงุ เทพมหานคร

โครงการ Civic Apartment

บริษทั เฟริสท์
พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด

โครงการ CIVIC APARTMENT

บริษทั เฟริสเ์ อกมัยพร็อพ สุขมุ วิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ
เพอร์ต้ี จํากัด
วัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการ COCO'Stalk Live Hotel

บริษทั เจ ทู เค เมเนจ
เมนท์ กรุ๊ป จํากัด

โครงการ CONDO ONE SIAM

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี ซ.เกษมสันต์ 3 ถ.พระรามที่ 1
เวนเจอร์ จํากัด
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โ

บริษทั คริสตัลเพลสพร็อพ
์ ้ี ํ ั

จ.สมุทรปราการ

39
40
41

42
43
44

45

46
47

48
49
50

ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขต
บางซื่อ

ซ.สุขมุ วิท 63
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

ถ.สุขมุ วิท กม.155 ต.นาจอม
เทียน สัตหีบ ชลบุรี

ป

กทม
กทม.

กทม.

ลําดับ

โครงการ

ที่ตงั ้

จังหวัด

ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

บริษทั สยามนุวตั ร จํากัด

สุขมุ วิท 15
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กทม.

โครงการ D'65 CONDOMINIUM

เม้นท์ จํากัด

ุ ุ
เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการ DE CONDOMINIUM

กิจการร่วมการค้าดีอ-ี
การ์เด้นโฮม

โครงการ De Wasana Hua Hin

บริษทั วาสนา แอนด์ บุุญ 11/69 ถ.เลียบวัง หัวหิน
พาร์ทเนอร์ส จํากัด
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการ Development Of 5-Star Hotel

ถ.สุขมุ วิท 21 แขวงคลองเตย
บริษทั ฟีน่า เอ็ซเทท จํากัด เหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

โครงการ Double U Condominium

บริษทั ทริปเปิ้ล พี
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

โครงการ Dusit Laguna Expansion

บริษทั ลากูน่า บีชคลับ
จํากัด

โครงการ EASE’ RATCHADA
CONDOMINIUM

บริษทั บี เค ที แมนชั ่น
จํากัด

ซ.รัชดาภิเษก 36
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตจัจกร
เขตจตุ
กร

โครงการ EASE'RATCHADE CONDOMINIUM

บริษทั ก.บีเคทีแมนชั ่น
จํากัด

รัชดาภิเษก 36 แขวงจันทเกษม
จตุจกั ร กรุงเทพฯ

โครงการ Foreshore Thai Hotel

บริษทั บุญโรจน์ก่อสร้าง
จากด
จํากัด

ถ.พัทยาเหนือ ซ. 6/1 ต.หนอง
ปรอ
ปรือ บางละมุ
บางละมงง ชลบุ
ชลบรีร

บริษทั กู๊ดวิวเพลส จํากัด

หมู่ 7 ต.บางเสาธง กิง่ อ.บางเสา
ธง สมุทรปราการ

โครงการ CRYSTAL PLACE

เจ้าของโครงการ
บรษท
บริ
ษทั ครสตล
คริสตัล เพลส
พรอพเพอร์ต้ี จํากัด

52
53
โครงการ D, 65 condominium
54

55
56

57

58
59

ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.
เมือง

ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

จ.นนทบุรี

กทม.

ตําบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
กทม.

60
61
62

63
64
65

66
67

โครงการ Good View Place
โครงการ Good View Place
โครงการ Grand Southern Hotel (ส่วนขยาย)

หมู่ 7 ต.บางเสาธง กิง่ อ.บางเสา
ธง สมุทรปราการ
ม.1 ทุ่งุ สง-สุรุ าษฎร์
ฎ ต.ชะมาย อ.
บริษทั เพชรทองธานี จํากด
กัด
จ นครศรีธรรมราช
จ.นครศรี
ทุ่งสง

โครงการ GREEN NINE

บริษทั วืทรู ธนากร จํากัด

ซ.วัดอุทยั ธาราม แขวงบางกะปิ
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โครงการ HAFELE DESIJN CENTRE PHUKET

บริษทั เฮเฟเร่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

ต.วิชติ เมือง ภูเก็ต

ลําดับ

โครงการ

68

เจ้าของโครงการ

โครงการ HIVE

บรษท
บริ
ษทั แสนสร
แสนสิริ จากด
จํากัด
(มหาชน)

โครงการ HIVE SUKHUMVIT 65

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี
จํากัด

ที่ตงั ้

จังหวัด

แขวงคลองตนไทร
แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน

กทม.

ซ.สุขมุ วิท 65 ถ.สุขมุ วิท แขวง
พระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา

กทม.

69
โครงการ HIVE TAKSIN

บริษทั ชนชัย จํากัด

โ
โครงการ
Home Pro Village Pattaya

บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์์ จํากัด (มหาชน)

โครงการ Homeworks สาขาภูเก็ต

บริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รี
เทล จํากัด
ตําบลวิชติ เมือง ภูเก็ต

โครงการ IBIS HOTEL

บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
จํากัด(มหาชน)

ต.ปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต

โครงการ IBIS HOTEL BO PHUT,SAMUI

ั กรุ๊ป
บริษิ ทั ดิิ เอราวัณ
จํากัด (มหาชน)

ตําํ บลบ่อ่ ผุด เกาะสมุย
สุราษฏร์ธานี

โครงการ IBIS NANA

บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)

ถ.ซอยสุขมุ วิท 4 แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพฯ

70
71

72
73
74

75

โครงการ IBIS RIVERSIDE
76
77

78

แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน

บริษทั เอราวัณเจ้าพระยา
จํากัด

ถ.สุขมุ วิท ต.หนองปรือ บางละมุง
ชลบุรี

ถ.ซอยเจริญนคร 17
แขวงบางลําภล่ลาง
แขวงบางลาภู
าง เขตคลองสาน

โครงการ IBIS SATHON

บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)

แขวงทุ่งมหาเมฆ สาทร
กรุงเทพมหานคร

โครงการ IBIS SRIRACHA

บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
จํากัด ((มหาชน))

ต.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุุรี

โครงการ IBIS SRIRACHA

บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)

ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา

โครงการ IDEA HUAY KWANG

บริษทั อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์ จํจากด
ดเวลลอปเมนท
ากัด

ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวง
ห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง

79
80

โครงการ IDEO Blucove Sukhumvit

บริษทั อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์
ทู จํากัด

กทม.

ถ.สุขมุ วิท แขวงบางนา เขตบาง
นา

กทม.

จ.ชลบุรี

กทม
กทม.

กทม.

ลําดับ

โครงการ
โครงการ IDEO BLUECOVE SATHORN

82
83
โครงการ IDEO HUAY KWANG
84
85
86

โครงการ IDEO LADPRAWS

โครงการ IDEO LEDPRAW 5
โครงการ IDEO PAHONYOTHIN

87

โครงการ IDEO SUKHUMVIT 38

ที่ตงั ้

จังหวัด

บรษท
บริ
ษทั อนนดา
อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จํากัด

ซ.กรงธนบรี
ซ.กรุงธนบุร 1 แขวงคลองตนไทร
แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน

กทม.

บริษทั อนันดา ดีเวลล็อป
เม้นท์ ทู จํากัด
บริษทั อนันดา ดีเวล
ลอป เม้นท์ ทู จํากัด

ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวง
ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

บริษทั อนันดา ดีเวลล็อป
เม้นท์ ทู จํากัด

ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล
จตุจกั ร กรุงเทพฯ

แขวงจอมพล เขตจตุ
เขตจตจัจกร
กร

บริษทั อนันดา ดีเวลล็อป ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เม้นท์ ทู จํากัด
พญาไท กรุงเทพฯ
บริษทั อนันั ดา ดีเี วลลอป
ถ.ซอยสุขมุ วิท 38 แขวงพระ
เม้นท์ ทู จํากัด
โขนง เขตคลองเตย

กทม
กทม.

กทม.
กทม.

บริษทั อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์
ทู จํากัด

ถ.ราชปรารถ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี

กทม.

โครงการ IMPALA HOTEL

บริษทั ยูเรเซีย โฮเทลส์
แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน
คลองเตย กรุงเทพฯ

กทม.

โครงการ INDIANA PATTAYA

บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
จํากัด(มหาชน)

ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการ IDEO VERVE RATCHAPRAROP
88
89

90

เจ้าของโครงการ

โครงการ INTRO CONDOMINIUM
91
92
โครงการ INTRO CONDOMINIUM
โครงการ IVY RESIDENCE THONGLOR

บรษท
บริ
ษทั รสา พรอพเพอรต
พร็อพเพอร์ต้ี
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

ถ.ปดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท

กทม.

บริษทั รสาพร็อพเพอร์ต้ี ดี
เวลล็อปเม้นท์ จํากัด
ถ.ประดิษฐฐ์พทั ธ์ สามเสนใน พญา
ญ
(มหาชน)
ไท กรุงเทพฯ
บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท
จํากัด

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กทม.

ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบาง
ยีข่ นั เขตบางพลัด

กทม.

แขวงสีลม เขตบางรัก

กทม.

93
โครงการ Ivy Residences Pinklao
94
95

โครงการ IVY SATHORN

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท
จํากัด (มหาชน)
บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท
จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
96
97
98

โครงการ
โครงการ IVY SATHORN

100
101
102

103
104

105
106
107

108
109
110

111

112
113

บรษท
บริ
ษทั พฤกษา เรยล
เรียล
เอสเตท จํากัด (มหาชน)

ที่ตงั ้

โครงการ Jungceylon (ส่วนขยาย)
โครงการ KAMALA BAY TERRACE RESORT

บริษทั กมลา เบย์ เทอร์เรซ
รีสอร์ท จํากัด
หาดกมลา ต.กมลา กระทู้ ภูเก็ต

โโครงการ Karon Beach Hotel
โครงการ Karon Princess Hotel

หมู่ 1 ถ.บางเงือก ต.กะรน เมือง
นายธีระวุฒ ิ อึง่ึ ตระกูล
ภูเก็ต
นายแพทย์วริ ยิ ะ อึง่ ตระกูล ถ.บางเงือก ต.กะรน เมือง ภูเก็ต

โครงการ KH INTERNATIONAL HOSPITAL
CHANGWATTANA

บริษทั บางกอกเชน
ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน)

โครงการ L&H SUKHUMVIT

บริษิ ทั แอล แอนด์์ เอช
พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด

โครงการ Johnny Tower

ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรเี หนือ เขตวัฒนา

โครงการ L&H Wireless
โครงการ Langsuan Hotel Project

บริษทั ปารคฟโก
บรษท
ปาร์คฟิโก้ จํจากด
ากัด

ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี ปทุมวัน
กรงเทพฯ
กรุ
งเทพฯ

โครงการ LAS TORTUGAS

บริษทั แสนสิริ จํากัด
(มหาชน)

ต.หนองแก หัวหิน
ประจวบคีรขี นั ธ์

บริษทั วรลักษณ์พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด
บริษทั ทิพย์พฒ
ั นอาร์เขต
จํากัด

ถ.สุขมุ วิท แขวงพระโขนงเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ

โ
โครงการ
LE MERIDIEN CHIANG MAI
โครงการ LeLuk Condominium

บริษทั วรลักษณ์ พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

โครงการ Life @ BTS.Thapra

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด (มหาชน)

โครงการ Life Star City Condominium

บริษทั รัตนฤกษ์ คอน
สตรัคชั ่น จํากัด

โครงการ LOW - CONDOMINIUM

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ํ ั (
)

กทม.

ถ.สุขมุ วิทิ 19 แขวงคลองเตย
เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

โครงการ Le LuK Condominium

จังหวัด

ถ.สาทรซ.10 แขวงสลม
แขวงสีลม บางรก
บางรัก
กรุงเทพฯ

ถ.ประชาอุทศิ แขวงห้วยขวาง
บริษทั เอสที เฮนรี่ จํากัด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ถ.ราษฏร์อุทศิ ต.ปา่ ตอง กะทู้
บริษทั ภูเก็ต สแควร์ จํากัด ภูเก็ต
ถ.ราษฏร์อุทศิ ต.ปา่ ตอง กะทู้
บริษทั ภูเก็ต สแควร์ จํากัด ภูเก็ต

โครงการ Jungceylon (ส่วนขยาย)
99

เจ้าของโครงการ

กทม.

ต.ช้า้ งคลาน อ.เมือื ง

จ.เชียี งใหม่
ใ ่

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กทม.

ถ.รัชาภิเษก แขวงตลาดพลู
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

ต.แม่เหียะ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่

ลําดับ
114
115
116

โครงการ
โ
โครงการ
LOW - RISE RESORT

โครงการ LOW-RISE CONDOMINIUM
โครงการ LOW-RISE RESORT

117

โครงการ MAI SAMUI RESORT & SPA
โครงการ MAJESTIC THAI GARDEN RESORT

118
119
โครงการ MANOR PARK
120

โครงการ Mercure Patong Phuket
โโครงการ Metro Park
(Phase 3)

121
122
โครงการ Metro Park (Phase 2)

123
124
125

126
127
128

129

เจ้าของโครงการ
บรษท
บริ
ษทั แลนด
แลนด์ แอนด
แอนด์ เฮาส
เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน)

จังหวัด

ต.แม่เ่ หียี ะ อ.เมือื ง

ใ ่
จ.เชียี งใหม่

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.แม่เหียะ
จํากัด (มหาชน)
แม่เหียะ เชียงใหม่
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน)
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีววิ ปา่
ตองโฮเต็ล
บริษทั มาเจสติค ไทย การ์
เด้น รีสอร์ท จํากัด

ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.แม่เหียะ
เมือง เชียงใหม่
ตําบลอ่างทอง เกาะสมุย
สุราษฏร์ธานี
ซอยเทพประสิทธิ ์ 15 ถ.เทพ
ประสิทธิ ์
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

บริษทั แมนเนอร์พาร์ควัน ต.หนองแก หัวหิน
จํากัด
ประจวบคีรขี นั ธ์
บริษทั ดีวาน่า ปา่ ตอง รี
สอร์ท แอนด์ สปา จํากัด ตําบลปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต
บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์
เฟค จํากัด (มหาชน)

ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ

กทม.

บริษทั พร๊อพเพอร์ต้ี เพอร์ แขวงบางหว้า ภาษีเจริญ
เฟค จํากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร

โครงการ Metropolis
โครงการ Mission Hill Golf Club จังหวัดภูเก็ต

บริษทั แอดวานซ์ พี.อี.ซี.
จํากัด
บริษทั กอล์ฟลิงค์ จํากัด

โครงการ MOVENPICK HOTEL PATTAYA

บริษทั เอเพ็กซ์
ดีเวลลอปเม้นท จํากัด

โครงการ MY CONDO ปิ่นเกล้า

ที่ตงั ้

บริษทั พลัสพร็อพเพอร์ต้ี
จํากัด

สุขมุ วทท 22 ถ.สุ
สขมวิ
ถ สขมวิ
ขมุ วทท แขวง
คลองเตย คลองเตย
กรุงเทพมหานคร
หมู่ 4 ต.ปากครอก ถลาง ภูเก็ต
ถ.สุขมุ วิท ต.นาจอมเทียน อ.สัต
หีบ

จ.ชลบุุรี

แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด

กทม.

โครงการ MY CONDO ปิ่นเกล้า

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบําหรุ
จํากัด
บางพลัด กรุงเทพฯ

โครงการ MY CONDO สาทร-ตากสิน

ซ.กรุงธนบุรี 1 ถ.กรุงธนบุรี
บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี แขวงคลองต้นไทร คลองสาน
กรุงเทพฯ
จํากัด

โครงการ MY CONDO สุขมุ วิท 103

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี
จํากัด
แขวงบางนา บางนา กรุงเทพฯ

ลําดับ
130
131

โครงการ

เจ้าของโครงการ

บรษท
บริ
ษทั ทซซซ
ทีซซี ซี ี แอล นอรธ
นอร์ธ
โครงการ North Park Place
พาร์ค จํากัด
โครงการ NORTH PARK PLACE (เดิมชือ่ NORTH บริษทั ทีซซี ซี แี อล นอร์ท
PARK CONDO MINIUM)
พาร์ค จํากัด

ที่ตงั ้
แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

โครงการ Northpoint Condominium
โครงการ Oakwood Bangkok Sukhumvit 18

บริษทั บูทคิ เอสเอ 2 จํากัด

โครงการ Oakwood BangKok Sukhumvit 18

สุขมุ วิท 18 แขวงคลองเตย
บริษทั บลูทคิ เอสเอ 2 จํากัด คลองเตย กรุงเทพฯ

135

โ
โครงการ
Oakwood City Residence

บริษทั ซิตเ้ี รซิเดนซ์
เซอร์ว์ สิ เซส จํากัด

136
137

โครงการ OAKWOOD RESIDENCE BANGNA

133
134

โครงการ Oakwood Residence Bangna
โครงการ Oakwood Trilliant Park Sukumvit 24

กทม.

ซ.นาเกลือ 16 ต.นาเกลือ บางละ
มุง ชลบุรี

บริษทั ไรมอน แลนด์
จํากัด (มหาชน)

132

จังหวัด

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กทม.

แขวงช่องนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

บริษทั เตียวฮงสีลม จํากัด ต.บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.
บริษทั เตียวฮง สีลม จํากัด
บางพลี
ถ.ซอยเมธีนี ิเวศน์์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
บริษทั บูทคิ เอสเอ 3 จํากัด

จ.สมุทรปราการ
กทม.

138
139
140

โครงการ Ocean 1 Tower

บริษทั สยาม เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพรส์ จํากัด

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

ขมุ วทท 6 ถ.สุ
ซซ.สุสขมวิ
ถ สขมวิ
ขมุ วทท แขวง
คลองเตย คลองเตย
กรุงเทพมหานคร

โครงการ Park Avenue Hotel and Suites

บริษทั สุขมุ วิท เซ็นเตอร์
พอยท์ จํากัด

โครงการ Park Hyatt สมุย

บริษทั พราว รีสอร์ท
เกาะสมุย จํากัด

ต.ตลิง่ งาม
อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการ PARK LANE

บริษทั พาร์เลน จอมเทียน
รีสอร์ท จํากัด

ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

โครงการ Phuket Crystal Park

นายธนิต รัตนกําชัย

141

142
143
144

145
146

ตําบลปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต

โครงการ Poshh Hotel

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี ถ.สุขมุ วิท แขวงพระโขนงเหนือ
พาร์ทเนอร์ จํากัด
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษทั แอ็สเซ็ท ไลฟ์สไตล์
ถ.สุขมุ วิท แขวง
จํากัด
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กทม.

โครงการ PROJECT NEW-S

บริษทั ชนชัย จํากัด

กทม.

โครงการ Plus 67 คอนโดมิเนียม

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

ลําดับ

147
148
149

150
151
152

โครงการ

โครงการ PROJECT THONGLOR
โครงการ PROM PAHOLYOTHIN 2
CONDOMINIUM
โครงการ PROM PAHOLYOTHIN 2
CONDOMENIUM

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

บรษท
บริ
ษทั หลกทรพยจดการ
หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน)

แขวงคลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ

บริษทั บ้านอังสนา จํากัด

พหลโยธิน 2 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ

บริษทั บ้านอังสนา จํากัด

จังหวัด

ซ.พหลโยธิน 2
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กทม.

โครงการ PROUD

บริษทั ไตร พร็อพเพอตี้
จํากัด

ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

โครงการ Q Langsuan

บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กทม.

โครงการ Raffles Vill As Phang Nge

บริษทั ราฟเฟิลส์ วิลล่า
พังงา จํากัด

ต.นาเตย ท้ายเหมือง พังงา

โครงการ REFLECTION JOMTIAN BEACH
PATTAYA

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอป
เมนท์
จํากัด (มหาชน)

ถ.จอมเทียนสาย 1 ต.นาจอม
เทียน
อ.สัตหีบ

โครงการ Renaissance Bangkok Sukhumvit Hotel

บริษทั เบญจสิริ ปาร์ค
พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด

ซอยสุขมุ วิท 57 ถ.สุขมุ วิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา

จ.ชลบุรี

153
154
155

156
157
158

159

กทม.

โครงการ Renaissance Phuket Beach Resort and
Spa
บริษทั เอ็มไอ สแควร์ จํากัด ต.ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต

โครงการ Resorta Yen-Akat

ซซ.อมร
อมร ถ.นางลนจ
ถ นางลิน้ จี่ แขวงชอง
แขวงช่อง
นนทรี ยานนาวา
บริษทั โกลแมนเลนด์ จํากัด กรุงเทพมหานคร

โครงการ RHYTHM RATCHADA

บริษทั เอพี แปซิฟิก สตาร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
(รัชดา) จํากัด
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โครงการ Rhythm Ratchada

บริษทั เอพี แปซิฟิค
สตาร์ (รัชดา) จํากัด

ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

โครงการ Royal Wing Resort

บริษทั ภูเก็ต โอเชีย่ น รี
สอร์ท จํากัด

ต.กะรน เมือง ภูเก็ต

โครงการ ROYCE PRIVATE RESIDENCE

บริษทั เอ็ม เจ เอ ไอ
ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด

โครงการ ROYCE PRIVATE RESIDENCE

บริษทั เอ็มเจเอไอดี
เวลล็อปเม้นท์ จํากัด

160
161

ซ สขมวิ
ซ.สุ
ขมุ วทท 31 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา
สุขมุ วิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ

กทม.

กทม.

ลําดับ

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

จังหวัด

โครงการ Ruamrudee Hotel

บริษทั ฟิโก้ ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด

ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กทม.

โครงการ SAMUDRA RETREAT HUA HIN
(CONDOMINIUM)

บริษทั เดอะรีทรีทหัวหิน
จํากัด

ต.ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

โครงการ SERVICE APARTMENT

บริษทั เขาหลักโกว์เด้น
เพลส จํากัด

ต.คึกคัก ตะกั ่วปา่ พังงา

โครงการ SILAPURA HUAHIN

บริษทั หัวหิน อาเคเดีย
จํากัด

ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก หัวหิน
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการ Siri Residence

บริษทั ชนชัย จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 24 ถ.สุขมุ วิท แขวง
คลองเตย คลองเตย
กรุงเทพมหานคร

โครงการ Slag Processing

บริษทั ชลบุรสี ตีลมิลล์
เซอร์วสิ เซส จํากัด

นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน)
ศรีราชา ชลบุรี

โครงการ Smart Condo พระราม 2

บริษทั ปริญสิริ จํากัด
(มหาชน)

ซ.รักสินพงษ์ ถ.บางขุนเทียน
แขวงแสมดําํ
เขตบางขุนเทียน

โครงการ SMART CONDOMINIUM พระราม 2

บริษทั ปริณสิริ จํากัด
(มหาชน)

ถ.บางขุนเทียน แขวงแสมดํา
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

โครงการ Station Hotel

บรษท
บริ
ษทั สุสวรรณเอสเตรท
วรรณเอสเตรท
จํากัด

ถถ.สุสขมวิ
ขมุ วทท แขวงพระโขนงเหนื
แขวงพระโขนงเหนออ
วัฒนา กรุงเทพฯ

162
163
164

165

166
167

กทม.

168
169
170

171
172
173

174
175
176

โครงการ SUANPLU RESIDENTIAL STUDIO
APARTMENT
โครงการ Sukhumvit Living Town

บริษทั เจดส์ พรอพเพอร์ต้ี ซ.หุตายน ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่ง
จํากัด
มหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร
บริษทั ดี.เค.กู๊ดวิลล์ ทาว
แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา
เวอร์ จํากัด

โครงการ Sukhumvit Living Town

บริษทั ดี.เค.กู๊ดวิลส์ ทาว์
เวอร์ จํากัด

โครงการ Sunshine Beach Resort

บริษทั ซันไชน์ บีช รีสอร์ท
จํากัด
ตําบลนาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี

โครงการ SUPALAI RIVER PLACE

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

โครงการ The Aetas Residence (ส่วนขยาย)

บริษทั ลาภประทาน จํากัด

โ

บริษทั บลูลโ์ ลตัสหัวหิน
ไ
์ ํ ั

กทม.

สุขมุ วิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ

ถ.เจริญนคร แขวงบางลําภูล่าง
คลองสาน
ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ต.หนองแก หัวหิน
ป
ีี ั ์

กทม
กทม.
กทม.

ลําดับ
178
179

180

181
182

โครงการ

เจ้าของโครงการ

โครงการ THE BEACH

บรษท
บริษทั วดสเตท
วิดสเต็ท จากด
จํากัด

โครงการ The Bella Place

บริษทั ทําเลไทย ธรรมชาติ ซ.วัดสลุด ต.บางแก้ว บางพลี
จํากัด
สมุทรปราการ

186
187
188

189
190
191

ต.หนองปรอ
ต.หนองปรือ บางล
บางละมุมุง ชลบุรี

ซ.พหลโยธิน 9 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน พญาไท
กรุงเทพมหานคร

โครงการ The Centric Scene

บริษทั โอเอไอ แอสเสท
จํากัด

โครงการ THE CHUR PATTAYA

บริษทั ซี.พี.แมกโนเลียคอร ถ.สุขมุ วิท ต.หนองปรือ บางละมุง
เปอเรชั ่น จํากัด
ชลบุรี

โ
โครงการ
THE CHUR PATTAYA

บริษทั ซี.พี. แมกโนเลีย
คอร์ป์ อเรชัน่ จํากัด

โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ
โครงการ The Cove Condominium

โครงการ The Cove Condominium

ถ.สขมวิ
ถ.สุ
ขมุ วทท ต.หนองปรอ
ต.หนองปรือ อ.บางละ
มุง

บริษทั ฮาร์ ออฟ ลิฟวิง่
แขวงคลองตัน วัฒนา
จํากัด
กรุงเทพมหานคร
บริษทั เพขร พร็อพเพอร์ต้ี
ต.นาเกลือ อ.บางละมุงุ
ดีเวลล็อปเม้นท์ จากด
ดเวลลอปเมนท
จํากัด

บริษทั ภาวภัทร จํากัด

โครงการ THE GRAND SIAMESE HOTEL

บริษทั บุญตวง จํากัด

ถถ.เพชรบุ
เพชรบรีร แขวงบางกะปิ
แขวงบางกะป ห้หวย
วย
ขวาง กรุงเทพฯ

โครงการ THE HERITAGE HUA HIN (THE SEA)

บริษทั ปริน้ ส์ตนั ้ พาร์คสวีท ต.ปากนํ้าปราณ ปราณบุรี
จํากัด
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการ The Hotel Cha Am

บริษทั เค เอส รีสอร์ท
แอนด์ สปา จํากัด

โครงการ THE FIFTH AVENUE

จ.ชลบุุรี

บริษทั แบงค็อค ดีเวลล็อป
เม้นท์ จํากัด

ต.บางเก่า ชะอํา เพชรบุุรี
ซ.สุภาพงษ์ 1 แยก 6 ถ.ศรี
นครินทร์ แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ

โครงการ The Infinity Tower

บริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้ ถ.นราธิราชนครินทร์ บางรัก
จํากัด
กรุงเทพมหานคร

โครงการ THE KEY PHAHONYOTHIN 34

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน)

193
194
โ

จ.ชลบุรี

บริษทั เพชรพร็อพเพอร์ต้ี ถ.นาเกลือ ซ. 18 ต.นาเกลือ บาง
ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
ละมุง ชลบุรี
ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน
เมือง นนทบุรี

โครงการ The Hyde

192

จังหวัด

โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase ll บริษทั ปา่ ตองคลิฟวิว จํากัด ถ.พระบารมี ต.ปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต

183
184
185

ที่ตงั ้

ิ ั

ํ ั

ถ.ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนา
นิคม
เขตจตุจกั ร
ถ.หน้าคลับเมด ต.กะรน เมือง
็

กทม.

กทม.

ลําดับ

โครงการ

โครงการ The Lakes at Phoenix

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

จังหวัด

บรษท
บริ
ษทั แอดแดกซ
แอ๊ดแดกซ์ ดเวลล
ดีเวลล
อปเม้นท์
จํากัด

ต.ห้วยใหญ่
ใ
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

บริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน)

ถ.เจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
แขวงคลองตนไทร

กทม
กทม.

195
โครงการ THE LIGHTHOUSE
196
197

198

199
200

201

202
203

โครงการ THE LIGHTHOUSE

บริษทั รสาพร็อพเพอร์ต้ี ดี
เวลล็อปเม้นท์ จํากัด
ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
(มหาชน)
คลองสาน กรุงเทพฯ

โครงการ THE LOFTS SOUTHSHORE
CONDOMINIUM

บริษทั ไรมอนด์แลนด์ดี
เวลล็อปเม้นท์ จํากัด

ถ.พระตําหนัก ต.หนองปรือ บาง
ละมุง ชลบุรี

โครงการ THE LOFTS YENNAKART

บริษทั คอนเท็มโพรารี่
พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด

ซ.อมร ถ.นางลิน้ จี่ แขวงช่อง
นนทรี ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

โครงการ The Malathip Place

ป
น่ื 44 แขวงบางซื่อื
ซ.ประชาชื
นางสาวสุทริ า นาคสมบูรณ์ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

โครงการ The Master Sathorn Executive (ส่วน
ขยาย)

บริษทั นีโอ แคปปิตอล
จํากัด

โครงการ The Next Condominium

ซ.ลาพร้าว 44 ถ.ลาดพร้าว
แขวงสามเสนนอก หวยขวาง
ห้วยขวาง
บริษทั เค.ดี.แอสเซท จํากัด กรุงเทพฯ

โครงการ The Next Sukhumvit 52

204
205
206

บริษทั เค.ดี.แอสเซท
แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์
จํากัด

ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
คลองสาน กรุงเทพมหานคร

แขวงบางจาก เขตพระโขนง

โครงการ The Next Sukhumvit 52

บริษทั เค.ด.แอสเซท
เค.ดี.แอสเซท
บรษท
แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์
จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 52 แขวงบางจาก พระ
โขนง กรุงเทพฯ

โครงการ THE OASIS AMATANAKORN

บริษทั เค เค เวิลด์ เรียล
เอสเตท จํากัด

ถ.สุขมุ วิท ต.คลองบําหรุ เมือง
ชลบุรี

บริษทั 88 นาโน คอน
สตรัคชั ่น (ประเทศไทย)
โครงการ The Peak Condominium รัชดา-ห้วยขวาง
จํากัด

ซ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ 16
แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง

บริษทั แปดสิบแปดนาโน
โครงการ THE PEAK CONDOMINIUM รัชดา-ห้วย คอนสตรัคชั ่น (ประเทศ
ไ
ํ ั

ซ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ 16 ห้วย

กทม.

กทม.

ลําดับ

โครงการ

โครงการ The Plenary Condominium ส่วนขยาย

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

บรษท
บริ
ษทั บรหารและพฒนา
บริหารและพัฒนา
เพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
จํากัด (มหาชน)
เขตคลองสาน

จังหวัด

กทม.

208
209
โครงการ THE PLENARY CONDOMINIUM ส่วน
ขยาย

บริษทั บริหารและพัฒนา
เพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
จํากัด (มหาชน)
คลองสาน กรุงเทพฯ

โครงการ The Point

บริษทั ปภาดา เรียลตี้
จํากัด

โครงการ THE POINT

บริษทั ประภาดาเรียลตี้
จํากัด

ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว

กทม.

210
211
212

โครงการ THE PRIVATE PARADISE PATTAYA

213
214
215

216
217
218

ซ.สุขมุ วิทพัทยา 28 ถ.สุขมุ วิท
ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

บริษทั แกรนด์ แอสเสท ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด
ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
โครงการ The Regent Bangkok Hotel & Residences (มหาชน)
โครงการ THE RIVER

บริษทั ตากสิน พร็อพ
เพอร์ตส้ี ์ จากด
เพอรตส
จํากัด

โครงการ The Room Sukhumvit 62

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน)

โครงการ THE ROOM SUKHUMVIT 64
โครงการ THE ROOM SUKHUMVIT 64
โครงการ THE ROOM สาธร-ตากสิน

219
220
221

บริษทั ไพร์เวท พาราไดซ์
จํากัด

ถ.ประดิษฐ์มโนธรรม แขวง
ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โครงการ THE SAILS PATTAYA,THAILAND
โครงการ THE SEASONS SRINAKARIN
โครงการ THE SEASONS SRINAKARIN

ถ.เจริญนคร แขวงคลองตันไทร
คลองสาน กรุ
กรงเทพมหานคร
งเทพมหานคร
ถ.สุขมุ วิท ระหว่างซอย 62 และ
64 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง

บริษทั แลนด
แลนด์ แอนด
แอนด์ เฮาส
เฮ้าส์ สุขมุ วิวทท 64 แขวงบางจาก พระ
บรษท
พร
จํากัด (มหาชน)
โขนง กรุงเทพฯ
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จํากัด (มหาชน)
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน)

บริษทั ซี.พี.แลนด์ จํากัด
บริษทั ซี.พี.แลนด์ จํากัด

ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางยีเ่ รือ เขต
ธนบรีร
ธนบุ
ต.นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
ต.บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
ต.บางเมือง อ.เมือง

กทม.

กทม.
กทม.

จ.สมุทรปราการ

ลําดับ

โครงการ

เจ้าของโครงการ

โครงการ THE SEED CHAENG WATTHANA

ที่ตงั ้

บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปาก
จํากัด (มหาชน)
เกร็ด

จังหวัด

จ.นนทบุรี

222
223
224

โครงการ THE SEED CHAENG WATTHANA
โครงการ The Seed Phaholyothin

225

โครงการ The Seed Plaholothin

226
227
โครงการ THE SILK PHAHOLYOTHIN 3

229
230

231
232
233

234
235
236

237

ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
นนทบุรี

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด (มหาชน)

ซ.พหลโยธิน 14 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ

บริษทั เคเอสเอเอส
ดีเี วลลอปเมนท์์ จํากัด

โ
โครงการ
The Silk Phaholyothin 3

228

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด (มหาชน)

โครงการ The Star Condominium

บริษทั เคเอสเอเอสดี
เวลล็อปเม้นท์ จํากัด
บริษทั โกลบแอสซอร์ท
เมนท
เม้นท์ จากด
จํากัด

แขวงสามเสนใน พญาไท

กทม.

ซ.พหลโยธิ
โ น 3 เขตพญาไท
ไ

กทม.

พหลโยธิน 3 พญาไท กรุงเทพฯ
ต.บางเขน อ.เมือง

โครงการ The Star Condominium

บริษทั โกลบ แอสซอร์ท
เม้นท์ จํากัด

โครงการ The Thonglor 10

บริษทั ซามิราโน (ทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ วัฒนา
10) จํากัด
กรุงเทพฯ

โครงการ The Trendy Condominium
โครงการ THE VERTICAL AREE

บรษท
บริษทั แกรนด์
แกรนด แอสเสท ดดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด
ถ.ซอยสุขมุ วิท 13 แขวงคลองเตย
(มหาชน)
เหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษทั ชนชัย จํากัด
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

โครงการ Timeshare Phase 3

บริษทั ภูเก็ต แลนด์ โอน
เนอร์ จํากัด

ตําบลไม้ขาว ถลาง ภููเก็ต

บริษทั ไขทัศน์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด

ซ.กิง่ จันทร์ ถ.จันทร์ แขวงวัด
พระยาไกร บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร

บริษทั ต้นตระกูล จํากัด

ถ.สุขมุ วิท 22 แขวงคลองตัน
คลองเตย กรุงเทพมหานคร

โครงการ Tropical Flora Resort & Spa

บริษทั ศรีสราญ จํากัด

ต.หนองแก หัวหิน
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการ Twin Condo

ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก
บริษทั อัสสการญจน์ จํากัด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โครงการ Topview Castle
โครงการ Tristar Complex

โ

่

ิ ั

ั

ีั

ํ ั

จ.นนทบุุรี

ซ.งามวงศ์วาน 6 ต.บางเขน เมือง
นนทบุรี

ซ.นาเกลือ 12 ถ.พัทยา-นาเกลือ
ื
ี

กทม.

ลําดับ
239

240
241
242

โครงการ
โครงการ WATERFRONT COMDOMINIUM
PATTAYA,THAILAND
โครงการ WATERFRONT CONDOMINIUM
PATTAYA THAILAND
โครงการ West Sands Phuket

244
245

ที่ตงั ้

บริษทั บาลีฮาย จํากัด

ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

บริษทั บาลีฮาย จํากัด

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จังหวัด

จ.ชลบุรี

บริษทั เซ็นทรัล แอนด์ ซิต้ี
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ต.ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
บริษทั เอเพ็กซ์ ดีเวลลอป
เม้นท์
จํากัด (มหาชน)

ถ.สุขมุ วิท
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

โ
โครงการ
WIND RATCHAYOTHIN

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์์ จํากัด (มหาชน)

ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
จตุจกั ร กรุงเทพฯ

โครงการ WIND SUKHUMVIT 23

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ถ.ซอยสุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตย
เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการ Windmill
Wi d ill Pl
Place

บริษทั กรีนพาร์ค จํากัด
และบริษทั กรีนวัลเล่ย์
เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด

กม.10.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บาง
พลีใหญ่ บางพลี สมุ
สมทรปราการ
ทรปราการ

โครงการ Wireless Hotel and Residence

บริษทั สินทรัพย์ ช่างเหมา
จํากัด

โครงการ White Sand beach

243

เจ้าของโครงการ

จ.ชลบุรี

ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กทม.

ถ.เพลินจิต
แขวงลมพี
แขวงลุ
มพนนี เขตปทมวั
เขตปทุมวนน

กทม.

246

247
248
249
250
251

252

253
254
255

โครงการ WIRELESS SQUARE

บริษทั เลศรฐการ
บรษท
เลิศรัฐการ จํจากด
ากัด

โครงการ Wish @ samyan

บริษทั สยามนุวตั ร จํากัด

ถ.สีพ่ ระยา แขวงมหาพฤตาราม
เขตบางรัก

โครงการ Wish @ Siam
โครงการ Wish@Siam

บริษทั สยามนุวตั ร จํากัด
บริษทั สยามนุุวตั ร จํากัด

ถ.เพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพฯ
ถ.เพชรบุุรี เขตราชเทวี

กทม.

โครงการ Wish@Siam (อาคาร B)

บริษทั สยามนุวตั ร
พรอพเพอร์ต้ี จํากัด

แขวง
ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

กทม.

โครงการ Z2 Condominium (ส่วนขยาย)

บริษทั สิรพิ ชั พัฒนา จํากัด

แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร

กทม.

โครงการ Zenith Place
สขุมวิท 71/1 (ส่วนขยาย)

บริษทั มหาทรัพย์
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ปากซอยถนนสุขมุ วิท 71/1
เขตวัฒนา

กทม.

โครงการ คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้

บริษทั ศราธร จํากัด

โครงการ คอนโดวัน ทองหล่อ สเตชั ่น

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี ซ.สุขมุ วิท 40 ถ.สุขมุ วิท
จํากัด
คลองเตย กรุงเทพฯ

ถ.เหลือสุข คลองเตย กรุงเทพฯ

กทม.

ลําดับ
256
257

258
259
260

261

262
263

264
265
266
267
268
269

โครงการ

271
272
273

ที่ตงั ้

จังหวัด

โครงการ คอนโดวัน รัชดา-ลาดพร้าว

บรษท
บริ
ษทั พลส
พลัส พรอพเพอรต
พร็อพเพอร์ต้ี ซ.รชดา
ซ.รัชดา 19 ถ.รชดาภเษก
ถ.รัชดาภิเษก ดน
ดิน
เวนเจอร์ จํากัด
แดง กรุงเทพมหานคร

โครงการ คาซาลีน่า เพลส

บริษทั วี.พี.วี.จํากัด

ซอยเจริญดําริห์ ถ.เชือ่ มสัมพันธ์
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก

กทม.

โครงการ ซต
ซิต้ี พลั
พลสส

บริษทั ซิต้ี พลัส เรียล
เอสเตท จํากัด

แขวงห้วยขวาง เขตหวยขวาง
แขวงหวยขวาง
เขตห้วยขวาง

กทม
กทม.

โครงการ เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จํากัด

ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (โครงการนราธิวาส
คอนโดมิเนียม เดิม)

บริษทั ทีซซี ซี แี อล
นราธิวาส จํากัด

ถ.นราธิราชนครินทร์ แขวงยาน
นาวา สาทร กรุงเทพมหานคร

โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย)

บริษทั ทีซซี ซี แี อล
นราธิวาส จํากัด

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

โครงการ ดิ แอดเดรส ชิดลม

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด

ซ.สมคิด เขวงลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ

โครงการ เดอะ บีช พาเลซ ชะอํา

บริษิ ทั เดอะ พาเลซ พร็อ็ พ
เพอร์ต้ี จํากัด
ถ.ภูมเิ วท ต.ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี
ถ.สวนสนลอย ต.ชะอํา ชะอํา
เพชรบุรี

โครงการ เดอะ วิมานเล

บริษทั ณ วิมาน จํากัด

โครงการ เดอะวจตร
เดอะวิจติ ร รสอรท
รีสอร์ท
โครงการ ที เจ คอนโดเทล

หมู่ 2 ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ เมือง
บริษทั วจตรไพศาล
บรษท
วิจติ รไพศาล จํจากด
ากัด ภูภเก็
เกตต
บริษทั ยูดแี ลนด์ จํากัด
ถ.ประชาสําราญ เมือง ขอนแก่น

โครงการ ที.เค.ที.อพาร์ทเม้นท์

แขวงคันนายาว คันนายาว
บริษทั ที.เค.ที. เพลส จํากัด กรุงเทพฯ

บริษทั รัตนฤกษ์ คอน
โครงการ ที.ดับบลิว.วงศ์อมาตย์บชี คอนโดมิเนียม 2 สตรัคชั ่น จํากัด
โครงการ ไทย-ไชน่า ซิต้ี

270
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5 ซ.นาเกลือ 16 ต.นาเกลือ บาง
ละมุงุ ชลบุรุ ี

บริษทั ซิต้ี เซ็นเตอร์ กรุ๊ป ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ
จํากัด
บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ถ.ชักพระ แขวงตลิง่ ชัน ตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ

โครงการ นนทารมย์ คอนโดปาร์ค (ส่วนขยาย)

บริษทั นนทารมย์ จํากัด

โครงการ บ้านชานทะเล

บริษทั ชาญอิสสระ วิภาพล
จํากัด
ตําบลชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

โครงการ บิก๊ ซี สาขาภูเก็ต
โครงการ บีเจ พาร์คการ์เด้น คอนโดมิเนียม

บริษทั บิก๊ ซี ซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน)

ต.วิชติ เมือง ภูเก็ต
ตําบลปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต

ลําดับ

274
275

276
277
278

โครงการ

280
281

282
283
284

285
286
287

288
289
290

291

ที่ตงั ้

โครงการ บุศรินทร์-รามอินทรา

หมู 7 ถ.พระยาสุ
หม่
ถ พระยาสเรนทร์
เรนทร แขวง
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สามวาตะวันตก มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
จํากัด (มหาชน)

โครงการ พี.พี.แมนชั ่น เพลส

บริษทั พี.พี.แมนชั ่น เพลส ถ.รามคําแหง 30 แขวงหัวหมาก
จํากัด
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โครงการ พุทธรัษา หัวหิน เฟส 3

บริษทั พีเอสบี แลนด์
โครงการห้า จํากัด

โครงการ ฟอรัม พาร์ค

บริษทั วัชระสินทรัพย์ จํากัด

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
ถ.พญาไท ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57
โครงการ 2

บริษทั รีเจ้นท์ กรีน พาว
เวอร์ จํากัด

ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
บางเขน กรุงเทพฯ

โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ประชาชืน่

บริษทั รีเจ้นท์ กรีน พาว
เวอร์ จํากัด

โครงการ โรงแรม D.J. Resort

บริษทั ดวงจิตต์ รีสอร์ท
แอนด์สปา จํากัด

ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ แขวงจตุจกั ร
กรุ
กรงเทพมหานคร
งเทพมหานคร
ถ.ประชานุเคราะห์ ต.ปา่ ตอง กะทู้
ภูเก็ต

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
กรุงเทพฯ

โครงการ สิริ แอท สุขมุ วิท

บรษท
บริ
ษทั แสนสร
แสนสิริ จากด
จํากัด
(มหาชน)

ถ.สุขมุ วิท 38 คลองเตย กรุงเทพฯ

โครงการ อกัสตัน สุขมุ วิท 22

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ซ.สุขมุ วิท 22 แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพฯ

โครงการ รีเจ้นท์ โฮม

โครงการ อันดามัน เพลส
โครงการ เอ สเปช อโศก-รัชดา

จังหวัด

ถ.แนบเคหาสน์ เทศบาลหัวหิน
ต.หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์

บริษทั แมคเคนนาแลนด์
จํากัด
บริษทั รีเจ้นท์ กรีน
เพาเวอร์ จํากัด

โครงการ แมคเคนนา อพาร์ตเมนท์
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แขวงลาดยาว จตุจกั ร

แขวงคลองเตยเหนือ วัฒนา
บริษทั ไชยยศ แลนด์ จํากัด กรุงุ เทพมหานคร
บริษทั อารียา พร็อพเพอร์ต้ี
แขวงดินแดง เขตดินแดง
จํากัด (มหาชน)

โครงการ เอ สเปซ สุขมุ วิท 77

บริษทั วันดารา จํากัด

ถ.สุขมุ วิท 77 แขวงสวนหลวง
สวนหลวง กรุงเทพฯ

โครงการ เอช.อาร์.เรซิเดนซ์(ส่วนขยาย)

บริษทั ประภาวรรณ
เอสเตท จํากัด

แขวงคลองจั ่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

โครงการ เอ็ม.แอล.อพาร์เม้นท์

บริษทั เอ็ม.แอล.อพาร์
เม้นท์ จํากัด

ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการ เอส.เอ็ม.เพลส

หมู่ 3 ต.บ้านเลน บางปะอิน
บริษทั เอส.เอ็ม.เพลส จํากัด พระนครศรีอยุธยา

กทม.

กทม.

กทม.

ลําดับ
292
293

294
295
296
297
298
299

โครงการ

301
302

303
304
305

306
307
308

ที่ตงั ้

จังหวัด

โ
โครงการ
ไไอดีโี อ พญาไท
ไ

บรษท
บริ
ษทั อนนดา
อนันดา ดเวลลอป
ดีเวลล็อป
เม้นท์ ทู จํากัด

ถ.พญาไท แขวงทุง่ พญาไท เขต
ราชเทวี

กทม.

โครงการ ไอดีโอ ลาดพร้าว 17

บริษทั อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ ทู จํากัด

แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร

กทม.

โครงการ"บ้านภัสสร 4" ส่วนขยาย
โครงการZ2 Condominium Z(ส่วนขยาย)
โครงการกมลา เบย์ เรซิเดนซ์
โครงการกมลา เบย์ เรซิเดนซ์

บริษทั พฤกษา เรียลเอท
เตส จํากัด
ต.ประชาธิปตั ย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
บริษทั สิรพิ ชั พัฒนา จํากัด
บริษทั เอ็ม.เจ.บี. จํากัด
ต.กมลา กะทู้ ภูเก็ต
บริษทั เอ็ม.เจ.บี. จํากัด
ต.กมลา กะทู้ ภูเก็ต

โครงการกรองทอง แมนชั ่น (อ่อนนุช)

บริษทั กรองทอง เพลส
จํากัด

โครงการกรองทองวิลล่า
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บริษทั กรองทอง วิลล่า
จํากัด

ถ.สุขมุ วิท 77 แขวงสวนหลวง
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ถ.พัทยาสายสอง ซ.4
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

โครงการกรุงธนบุรี คอนโดมิเนียม

บริษทั ทีซซี ซี แี อล กรุงธน ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
จํากัด
คลองสาน กรุงเทพฯ

โครงการกฤษดานคร (ส่วนขยาย)

ั นา
แขวงศาลาธรรมสพน์์ ทวีวี ฒ
บริษทั กฤษดานคร จํากัด กรุงเทพฯ

โครงการกฤษดานคร 29

บริษทั กฤษดามหานคร
จํากัด (มหาชน)

จ.ชลบุรี

ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี

บริษิ ทั กฤษดามหานคร
กม.7 ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
จํากัด (มหาชน) และ
โครงการกฤษดานคร 31 (กฤษดาไพรเวทเลค แอนด์ บริษทั เค - วัน อาร์คเิ ทค แขวงบางระมาด ตลิง่ ชัน
แอนด์ คอนสตรัคชั ่น จํากัด กรุงเทพมหานคร
พาร์ค)
โครงการกฤษสกนธ์
ฤ
คอนโดวิลล์

บริษทั กฤษสกนธ์ วิลล์
จํากัด

แขวงบางบําหรุ บางพลัด
กรุงุ เทพฯ

โครงการกลางกรุง รีสอร์ท คอนโดมิเนียม

บริษทั กลางกรุง รีสอร์ท
จํากัด และบริษทั ปญั ฐิญา ซ.นาทอง ถ.รัชดาภิเษก แขวง
จํากัด
ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ
ประเวศ กรุงเทพฯ

โครงการกลุ่มอาคารอพาร์ตเมนท์ 5 ชัน้

บริษทั ตัง้ จิตนบ จํากัด

โครงการก่สร้างอาคารชุดพักอาศัย ธนกรวราโฮม

ถ.ประชาสงเคราะห์ 27 แขวงดิน
บริษทั ธนกรวราโฮม จํากัด แดง ดินแดง กรุงเทพฯ

โครงการกองทอง คอมเพล็กซ์
โครงการก่อสร้างทีพ่ กั อาศัยสําหรับเจ้าหน้าที่
ป ิ ั ิ ป ํ ่
ิ

บริษทั เพาเวอร์ทมี โปรเก 99 หมู่ 2 ถ.ราชพฤกษ์ บาง
รส จํากัด
กรวย นนทบุรี
ถ.วัดศรีวารีน้อย ต.หนองปรือ อ.
กรมศุลกากร
ี

จ.สมุทรปราการ

ลําดับ
310
311

โครงการ

313
314

โครงการก่อสร้างโรงแรมและอาคารชุดพักอาศัย รา
ไวย์ บีช รีสอร์ท
โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ ทีท่ าํ การการ
ไฟฟ้านครหลวง เขตราษฏร์บรู ณะ
โครงการก่อสร้างอาคารเช่าพักอาศัยชั ่วคราว

315

316
317

318
319
320

321
322
323

324
325
326

ที่ตงั ้

จังหวัด

โครงการกอสรางโรงงานผลตโพลเอทธลนเทอเรพทา
โครงการก่
อสร้างโรงงานผลิตโพลีเอทธิลนี เทอเรพทา บริ
บรษท
ษทั ไทยชนกง
ไทยชินกง อนดสตร
อินดัสตรี นคมอุ
นิคมอตสาหกรรมมาบตาพด
ตสาหกรรมมาบตาพุด
เลท
คอร์ปอเรชั ่น จํากัด
เมือง ระยอง
โครงการก่อสร้างโรงแรมแมนดารินเบตง

312
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บริษทั แมนดาริน เบตง
จํากัด
บริษทั เอฟ ดี เอช
(ประเทศไทย) จํากัด
การไฟฟ้านครหลวง

นางซ่วนอี่ เอ่งฉ้วน

บริษทั ยูไู นเต็ด แอนนา
ลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่
คอนซัลแตนท์ จํากัด และ
บริษทั เอ็นริช คอนซัล
โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต แตนท์ จํากัด
องค์ก์ ารสวนสัตั ว์ใ์ นพระ
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานสวนสัตว์ดสุ ติ บรมราชูปถัมภ์
โครงการก่อสร้างอาคารผูป้ ว่ ยพิเศษ อาคารคลอด
และพักผูป้ ว่ ยใน โรงพยาบาลสุรนิ ทร์

ถ.ภักดีดาํ รงค์ ต.เบตง เบตง ยะลา
ตําบลราไวย์ เมือง ภูเก็ต
แขวงราษฏร์บรู ณะ
เข
ตราษฏร์บรู ณะ
72/1 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ
เมือง ภูเก็ต

ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ เมือง
ภูเก็ต
ซ.องครักษ์ ถ.สามเสน แขวง
ถนนนครไชยศรี
ไ
ี ดุสติ
กรุงเทพมหานคร
ตําบลในเมือง เมือง สุรนิ ทร์

่ ยพิเศษโรงพยาบาลชมพร
โครงการกอสรางอาคารผู
โครงการก่
อสร้างอาคารผ้ปววยพเศษโรงพยาบาลชุ
มพร
โครงการก่อสร้างอาคารผูป้ ว่ ยและสิง่ ปลูกสร้าง
โรงพยาบาลมหาราช
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
นครราชสีมา

222 ต.ทาตะเภา
ต.ท่าตะเภา เมอง
เมือง ชมพร
ชุมพร

โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม

ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี

นายธนวัสส์ ยงศ์สงวนชัย

โครงการกอสรางอาคารแล
โครงการก่
อสร้างอาคารและพั
พฒนาอาคารสถานทตาม
ฒนาอาคารสถานทีต่ าม
ผังหลักของโรงพยาบาลสุโขทัย

ต.ในเมือง อ.เมือง

2/1 หมู่ 5 ถ.จรดวิ
ถ.จรดวถถอง
ถถี ่อง ต.บาน
ต.บ้าน
กล้วย เมือง สุโขทัย

โครงการกะตะ คาซ่าดิล (เฟส 2)

บริษทั กะตะ คาซ่าดิล
จํากัด

โครงการกะตะ ซี บรีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

บริษทั กะตะ ซี บรีช รี
สอร์ท จํากัด

โครงการกะตะธานี กมลาบีช

บริษทั ภูเก็ตหาดกะตะ
จํากัด

โครงการกะตะโอเรียนเฮ้าส์

บริษทั โอเรียนตัล ฟาหรั ่ง
เซอร์วสิ จํากัด
ต.กะรน เมือง ภูเก็ต

โ

บริษทั กะรน รอยัล โฮม
ิ ้ิ ํ ั

ั โ

ิ ้ิ

กทม.

ต.กะรน เมือง ภูเก็ต
ภูเก็ต
บริเวณหาดกมลา กะทู้ ภูเก็ต

ื

็

จ.จครราชสีมา

ลําดับ

327
328
329
330

331
332

333
334
335
336
337
338
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ที่ตงั ้

จังหวัด

บริษทั บ้า้ นราชประสงค์์
จํากัด

ซอยขเสอใหญสามคค
ซอยขี
เ้ สือใหญ่สามัคคี ถ.
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม

กทม.

โครงการการไรมอน ทาวเวอร์
โครงการเกาะคอเขาวิลล่า

บริษทั ไรมอน ทาวเวอร์
จํากัด
นายสันชัย เขียวดี

ถ.รัชดาภิเษก แขวงคอลงเตย
คอลงเตย กรุงเทพฯ
ต.เกาะคอเขา ตะกั ่วปา่ พังงา

โครงการแกรนด์ คาแนล

บริษทั แกรนด์ศาลาแดง
แอสเซท จํากัด

ถ.พระราม 4 แขวงสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ

โครงการแกรนด์ พาร์ควิว อโศก

บริษทั ไฮ-ไรซ์ ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด

ถ.สุขมุ วิท 21(อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ วัฒนา
กรุงเทพมหานคร

โครงการแกรนด์อพาร์ตเม้นต์

บริษทั แกรนด์เดียร์ คอน
สตรัคชั ่น จํากัด

ต.คลองหลวง คลองหลวง
ปทุมธานี

โครงการโกล์ด ไพน์ การ์เดนส์
โครงการขยายโรงพยาบาลมะการักษ์

บริษทั เงินทุนทิสโก้ จํากัด ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี ปทุมวัน
(มหาชน)
กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลมะการักษ์
ต.ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี

โครงการการขอเปลยนแปลงโครงการบานนวธารา
โครงการการขอเปลี
ย่ นแปลงโครงการบ้านนวธารา
มักกะสัน
เขตราชเทวี กทม.

โโครงการขยายโรงพยาบาลรามาธิ
โ
บิ ดีี ณ บ้า้ นเด็ก็
อ่อนพญาไท
โครงการขยายโรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท
โครงการขยายและปรับปรุงท่าเรือ

340
341

342
343
344
345

มูลนิธริ ามาธิบดี

270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญา
ไท ราชเทวี กรุงเทพฯ
- เมืองพัทยา ชลบุรี

บริษทั ท่าเรือประจวบ
จํากัด

ต.แม่ราํ พึง บางสะพาน
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการเขาหลัก ซีววิ รีสอร์ท แอนด์ สปา

หาดนางทอง ต.คกคก
ต คึกคัก ตะกั
ตะกวปา
่วปา่
บริษทั 18 ศรีสหเทพ จํากัด พังงา
หาดนางทอง ต.คึกคัก ตะกั ่วปา่
บริษทั 18 ศรีสหเทพ จํากัด พังงา

โครงการเขาหลัก ลากูนู ่า รีสอร์ท

บริษทั เขาหลัก ลากูน่า
จํากัด

ต.คึกคัก ตะกั ่วปา่ พังงา

โครงการเขาหลักโอเรียนทอลรีสอร์ท

บริษทั เขาหลักโอเรียน
ทอล จํากัด

ต.คึกคัก ตะกั ่วปา่ พังงา

โครงการเขาหลัก ซีววิ รีสอร์ท แอนด์ สปา
339
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โครงการคลู เฮ้าส์
โครงการควอทโทร บาย แสนสร
แสนสิริ

ถ.รัชดาธิเบศธิ ์ 12 ห้วยขวาง
บริษทั ไดมอนด์รชั ดา จํากัด ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
บริษทั แสนสิริ จํากัด
ถ.ซอยทองหล่อ 4 แขวงคลองตัน
(มหาชน)
เหนือ เขตวัฒนา

โครงการคอนโดในฝนั

นายวิทยา คุณาฤทธิพล

ถ.ริมนํ้า ต.เชิงเนิน เมือง ระยอง

โครงการคอนโดมิเนียม ถนนสุขมุ วิท 68

บริษทั ศุภราช ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด

ถ.สุขมุ วิท 68 แขวงบางนา บาง
นา กรุงเทพฯ

กทม
กทม.

ลําดับ

346
347

348

349
350

351
352
353

354
355
356
357
358
359

360
361
362

โครงการ
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ที่ตงั ้

โครงการคอนโดมิเนียม 25 ชัน้

ซซ.เจรญใจ
เจริญใจ ถ.สุ
ถ สขมวิ
ขมุ วทท 63 แขวง
คลองตันเหนือ วัฒนา
บริษทั เอกมัย แลนด์ จํากัด กรุงเทพมหานคร

โครงการคอนโดมิเนียม 28 ชัน้

บริษทั เนอวานา พาราไดซ์ แขวงสีลม บางรัก
จํากัด
กรุงเทพมหานคร

โครงการคอนโดมิเนียม 29 ชัน้

บริษทั ไทรอัมพ์เรียลตี้
จํากัด

โครงการคอนโดมิเนียม 9 ชัน้

ซ.ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว
บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี แขวงจอมพล จตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
เวนเจอร์ จํากัด

โครงการคอนโดมิเนียม 9 ชัน้

ซ.ลาดพร้าว 18 ถ.ลาดพร้าว
บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี แขวงจอมพล จอมพล
เวนเจอร์ จํากัด
กรุงเทพมหานคร

ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ บาง
คอแหลม กรุงเทพมหานคร

โครงการคอนโดมิเนียม ซีตว้ี ลิ ล์ (ส่วนขยาย)

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด

หมูบ่ า้ นทิพวัลย์ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเมืองใหม่ เมือง
สมุทรปราการ

โครงการคอนโดมิเนียม ถนนพระราม 9

บริษิ ทั นารายณ์์รว่ ม
พิพฒ
ั น์ จํากัด

ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิปิ ห้ว้ ย
ขวาง กรุงเทพมหานคร

โครงการคอนโดมิเนียม ถนนวิทยุ

บริษทั ซิตเ้ี รียลตี้ จํากัด

ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

โครงการคอนโดมิเนียม สาธุ
โครงการคอนโดมเนยม
สาธประดิ
ประดษฐ
ษฐ์

บริษทั รีซเ่ี พลซ 2002
จํากัด
จากด

แขวงช่องนนทรี ยานนาวา
กรงเทพมหานคร
กรุ
งเทพมหานคร

โครงการคอนโดมิเนียม สุขมุ วิท 93

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อภิรตั น์ สุขมุ วิท 93 พระโขนง
มงคล
กรุงเทพมหานคร

โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัย สุขมุ วิท 79
โครงการคอนโดมิเนียมสูงู 6 ชัน้

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ซ.สุขมุ วิท 79 ถ.สุขมุ วิท แขวง
พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
จํากัด(มหาชน)
บริษทั ศราธร จํากัด
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

โครงการคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้

บริษทั ธารารมณ์ เอสเตท แขวงพระโขนง คลองเตย
จํากัด
กรุงเทพมหานคร

โครงการคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้

บริษทั รักสกุล ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด

ซ.เหลือสุข แขวงพระโขนง
คลองเตย กรุงเทพมหานคร

โครงการคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้

บริษทั ศิลาธร จํากัด

แขวงพระโขนง คลองเตย
กรุงเทพฯ

โครงการคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้

บริษทั สิรนี คอนโดมิเนียม แขวงบางซื่อ บางซื่อ
จํากัด
กรุงเทพมหานคร

โครงการคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้

บริษทั ธารารมณ์เอสเตท
จํากัด

จังหวัด

แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย

กทม.

กทม.

ลําดับ
363
364
365
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โครงการ

370
371

372

373
374
375
376

ที่ตงั ้

โครงการคอนโดวัน ซอยสุขมุ วิท 52

บรษท
บริ
ษทั พลส
พลัส พรอพเพอรต
พร็อพเพอร์ต้ี แขวงพระโขนง คลองเตย
เวนเจอร์ จํากัด
กรุงเทพมหานคร

โครงการคอนโดวัน รัชดา-ลาดพร้าว (ส่วนขยาย)

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี รัชดาภิเษก 19 แขวงดินแดง ดิน
สเปซ จํากัด
แดง กรุงเทพฯ

โครงการคอนโดวัน ลาดพร้าว สเตชั ่น (ส่วนขยาย)

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี
จํากัด

โครงการคอนโดวัน ลาดพร้าวสเตชั ่น (ส่วนขยาย)

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี
จํากัด
ลาดพร้าว 18 จตุจกั ร กรุงเทพฯ

โครงการคอนวัน รชดา
โครงการคอนวน
รัชดา-ลาดพร้
ลาดพราว
าว (สวนขยาย)
(ส่วนขยาย)

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี
จํากัด
สเปซ จากด

ซ.รัชดาภิเษก 19 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง
เขตดินิ แดง

โครงการคูล เฮ้าส์

บริษทั ไดมอนด์ รัชดา
จํากัด

ซ.รัชดาภิเษก 12
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง

โครงการเค เอ็ม บีช คอนโด ริมหาด

บริษทั เค.เอ็ม. พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ริมถนนเลียบชายหาด ต.ปากนํ้า
ปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์

บริษทั เกษมกจ
บรษท
เกษมกิจ จํจากด
ากัด

43 ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี ปทุม
วัน กรงเทพมหานคร
วน
กรุงเทพมหานคร

367
368

369
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โครงการเคปเฮ้าส์ หลงสวน
โครงการเคปเฮาส
หลังสวน
โครงการงานจ้างออกแบบอาคารชุดพักอาศัย
ข้าราชการ ตุลาการ และข้าราชการศาลยุตธิ รรม
พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบของศาลจังหวัดภูเก็ต ศาล
อุทธรณ์ภาค8 ศาลแรงงานภาค 8 และ ศาลจังหวัด
ภููเก็ต แผนก คดีเยาวชนและครอบครัว
โครงการงามวดีเพลส คอนโดมิเนียม

ซ.ลาดพร้าว 18 ถ.ลาดพร้าว เขต
จตจัจกร
จตุ
กร

ต.ตลาดเหนือ เมือง ภููเก็ต
บริษทั โชคสว่าง เคหะการ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
จํากัด
เขตจตุจกั ร

โครงการจตุรกั ษ์คอนโดมิเนียม

ซ.แสงศรี ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน คลองสามวา
บริษทั จตุรกั ษ์ กรุ๊ป จํากัด กรุงเทพมหานคร

โครงการจอมเทียน การ์เด้นรีสอร์ท
โครงการจัดสรรทีด่ นิ

บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง
จํากัด
ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
บริษทั ภูเก็ตเรียลตี้ จํากัด ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชติ เมือง ภูเก็ต

โครงการจัดสรรทีด่ นิ

บริษทั แลนด์ อินสเป็ คท์
จํากัด

นครไชยศรี นครปฐม

จังหวัด

กทม.

กทม.

กทม.

กทม.

ลําดับ
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377

378
379
380

381
382
383

385
386

ที่ตงั ้

โครงการจัดสรรทีด่ นิ

บริ
ษทั แลนด
แลนด์ แอนด
แอนด์ เฮาส
เฮาส์
บรษท
จํากัด (มหาชน)
ต.หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่

โครงการจัดสรรทีด่ นิ

บริษทั เวิลด์เทรดวิลล่า
จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ

บริษทั เวิลด์เทรดวิลล่า
จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ
โครงการจัดสรรทีด่ นิ

บริษทั อาร์ เค โปรเฟสชั ่น
นัล จํากัด
ต.ถนนขาด เมือง นครปฐม

โ
โครงการจั
ดสรรทีด่ นิ

บริษทั โคลินาส โฮลดิง้
จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ
โครงการจัดสรรทีด่ นิ
บ้านกาญจน์กนก 2 (ส่วนขยาย)
โครงการจัดสรรทีด่ นิ "ภูเก็ตวิลล่าเจ้าฟ้า"
โครงการจัดสรรทีด่ นิ “เดอะวิลล่ารัตนาธิเบศร์”
(ส่วนขยาย)

บริษทั แลนด์ อินสเป็ คท์
จํากัด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ปญั จ
ทรัพย์พานิช

ถ.สายเทศบาล(ตัดใหม่) ต.วิชติ
เมือง ภูเก็ต
นครไชยศรี นครปฐม
ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงมีนบุรี มีน
บุรี กรุงเทพมหานคร

ถ.เลีย่ี งเมือื งเชียี งใหม่
ใ ร่ อบนอก
บริษทั กาญจน์กนก พร็อพ
(ทางหลวงหมายเลข 121)ต.สันปู
เพอร์ต้ี จํากัด
เลย อ.ดอยสะเก็ด

390
391
392

393

จ.เชียงใหม่

บริษทั วิลล่าพรอพเพอร์ต้ี ถ.สายเทศบาล(ตัดใหม่) ต.วิชติ
จํากัด
เมือง ภูเก็ต
บรษท
บริ
ษทั พรอพเพอรตเพอร
พร็อพเพอร์ตเ้ี พอร์
เฟค
จํากัด

ซ.ท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด

387
388
389

จังหวัด

ตําบลบ้านดอนเกาะกา บางนํ้า
เปรีย้ ว ฉะเชิงเทรา

ต.ดอนเกาะกา บางนํ้าเปรีย้ ว
ฉะเชิงเทรา
บริษทั หยีเ่ ต้งคอมเพล็กซ์ 175 ถ.เจ้าฟ้า-บางกอก ต.ตลาด
จํากัด
เหนือ เมือง ภูเก็ต

โครงการจัดสรรทีด่ นิ
384
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โครงการจัดสรรทีด่ นิ Parkwayy Home

บริษทั ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ ถ.ราษฏร์พฒ
ั นา แขวงสะพานสูง
ไพรส์ จํากัด ((มหาชน))
บึงกุุ่ม กรุงุ เทพมหานคร

โครงการจัดสรรทีด่ นิ กรีน แมนชั ่น

ตําบลบางโฉลง บางพลี
บริษทั กรีน แมนชั ่น จํากัด สมุทรปราการ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ กรีน วัลเลย์ ลากูน

บริษทั พี แอนด์ พี แกรนด์ ตําบลบางปลากด องครักษ์
นครนายก
เรสซิเดนซ์ จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ กรุงกวี

นายกนก เหวียนระวี

กม.9 ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.บึงยีโ่ ถ
ธัญบุรี ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ กฤษดาซิต้ี เลค แอนด์ พาร์ค

บริษทั กฤษดามหานคร
จํากัด (มหาชน)

ถ.เทพารักษ์ กม.16 ต.บางปลา
บางพลี สมุทรปราการ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ กฤษดามารีน่าไอแลนด์

บริษทั กฤษดามหานคร
จํากัด (มหาชน)

ตําบลบางปะกง บางปะกง
ฉะเชิงเทรา

จ.นนทบุรี

ลําดับ
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เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เกษตรศิริ ปาร์ค

บริษทั สวนเกษตรศิริ จํากัด ตําบลสํานักทอง เมือง ระยอง

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เกาะนํ้าค้างรีสอร์ท

บริษทั เกาะนํ้าค้างรีสอร์ท
จํากัด
ต.หนองบัว เมือง จันทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ คันทรี ลากูน
โครงการจัดสรรทีด่ นิ คาซาลีน่า 3 และ 4

บริษทั บ้านใหม่ ทวีวฒ
ั นา ตําบลคลองห้า คลองหลวง
จํากัด
ปทุมธานี
ถ.มิตรใหม่ มีนบุรี กรุงเทพฯ
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
ท่าข้าม บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสรรทีด่ นิ คุณาลัย การ์เด้น รีสอร์ท

บริษทั อาร์.เอ็ม.พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

โ
โครงการจั
ดสรรทีด่ นิ เจริญพรวิเศษสุข

แขวงทุ่งครุ ราษฏร์บรู ณะ
บริษทั เจริญวิเศษสุข จํากัด กรุงเทพฯ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ชวนชืน่ บางนา

บริษทั มั ่นคงเคหะการ
จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ชัยพฤกษ์ - สุวนิ ทวงศ์ 3

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน)
ถ.สุวนิ ทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ชัยพฤกษ์-เทพารักษ์

บริษิ ทั แลนด์แ์ อนด์เ์ ฮาส์์
นอร์ธอีส จํากัด

ตําํ บลบางปลากด
ป
บางพลีี
สมุทรปราการ

บริษทั แลนด์แอนด์เฮาส์
นอร์ธอีส จํากัด

ตําบลพิมลราช บางบัวทอง
นนทบุรี
ตําบลบัวสลี แม่ลาว เชียงราย

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ชัยพฤกษ์-บางบัวทอง (ขยาย)
โครงการจัดสรรทีด่ นิ เชียงราย เอเวอร์กรีน ฮิลล์

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ซี.เอส. ไดมอนด์แลน์

บรษท
บริษทั เอส
เอส.เอ.ท.แอนด
เอ ที แอนด์
คอมพานี คอนสตรัคชั ่น
จํากัด

หมู่ 5 ถ.เกียรติพพิ ฒ
ั น์ธานี ต.
บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ

ตําบลบางปลากด องครักษ์
นครนายก

โครงการจัดสรรทีด่ นิ แซนด์ครีกสปอร์ตแลนด์

หมู่ 5 บ้านหม้อ ต.ห้วยทราย สัน
กําแพง เชียงใหม่

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ณัฐวดี

บริษทั ณัฐวดี จํากัด

ถ.รังสิต-องครั
กษ์ ต.ลาผกกู
ต.ลําผักกูด
ถ.รงสต
องครกษ
ธัญบุรี ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เดอะ รอยัล ลากูน

บริษทั ดิ แอคคิวมิวเลชั ่น
จํากัด

ต.ทรายมูล องครักษ์ นครนายก

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เดอะแนเชอรัล โฮม รังสิต

บริษทั แนเชอรัล พาร์ค
จํากัด (มหาชน)

ต.คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เดอะเรสซิเด้นซ์ปาร์ค

ถ.สุวนิ ทวงศ์ ต.คลองหลวงแพ่ง
บริษทั จตุรมิตรแลนด์ จํากัด เมือง ฉะเชิงเทรา

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เดอะลากูน (แก้ไขครัง้ ที่ 2)

บริษทั ฟาร์มคีรขี นั ธ์ จํากัด ตําบลท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี

โ

ั

่ี ิ

ิ ั ฟ ์

หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ สามโคก
ีี ั ์ ํ ั ป
ี

จังหวัด

ลําดับ
413

414
415
416
417
418
419

420
421
422

423
424
425
426
427
428

429
430
431
432

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการจดสรรทดน
โครงการจั
ดสรรทีด่ นิ เดอะวลลา
เดอะวิลล่า รตนาธเบศร
รัตนาธิเบศร์ (สวน
(ส่วน
ขยาย)

บริ
บรษท
ษทั พรอพเพอรต
พร็อพเพอร์ต้ี เพอร
เพอร์ ซ.ทาอฐ
ซ.ท่าอิฐ ต.ท่
ต.ทาอฐ
าอิฐ ปากเกร็
ปากเกรดด
เฟค จํากัด (มหาชน)
นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ทาวน์ อิน ทาวน์

บริษทั ศรีวรา เรียล
เอสเตท กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

โครงการจัดสรรทีด่ นิ นันทวัน-ศรีนครินทร์ (ขยาย)
โครงการจัดสรรทีด่ นิ นิวเวิลด์ วิลล์
โครงการจัดสรรทีด่ นิ นิวเวิลด์ วิลล์

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน)
ต.บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
บริษทั ทรัพย์ทอง จํากัด ต.ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
บริษทั ทรัพย์ทอง จํากัด ต.ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บัวทองธานี

บริษทั ไทยวิวฒ
ั น์ โฮมวิล
เล็จ จํากัด
ต.บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บัวทองธานี พาร์ค

บริษทั บัวทองธานี กรุ๊ป
จํากัด

ต.ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านนริศรา

บริษทั ที แอนด์ แค
เคาน์เตอร์เทรด จํากัด

คลอง 11 ถ.รังสิต-นครนายก ต.
บึงนํ้ารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านนันทิชา 3

บริษทั ลิฟวิง่ แสตนดาร์ด
กร๊
กรุ๊ป จํากัด

ถ.บางบัวทอง-ไทรน้อย ต.บาง
บัวทอง บางบัวทอง นนทบุ
นนทบรีรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านนันทิชา 3 เฟส 2

บริษทั ลิฟวิง่ แสตนดาร์ด
กรุ๊ป จํากัด

ต.ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านบัวแก้ว

บริษทั เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้
จํากัด
ต.บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านพงษ์ศริ ชิ ยั 4

บรษท
บริ
ษทั พงษศรชยดเวลลอป
พงษ์ศริ ชิ ยั ดีเวลลอป ถถ.เพชรเกษม
เพชรเกษม 81 ต.หนองคางพลู
ต หนองค้างพล
หนองแขม กรุงเทพมหานคร
เม้นท์ จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านพงษ์ศริ ชิ ยั 4
โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านพรธิสาร 6

บริษทั พงษ์ศริ ชิ ยั ดีเวลลอป ถ.เพชรเกษม 81 ต.หนองค้างพลู
เม้นท์ จํากัด
หนองแขม กรุงเทพมหานคร
บริษทั พรธิสาร จํากัด
ต.บึงบอนใต้ หนองเสือ ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านพฤกษา 10

บรษท
เรียล
บริษทั พฤกษา เรยล
เอสเตท จํากัด

ต.ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านพฤกษา 11

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด

ต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านพฤกษา 7

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด

ตําบลลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านมนวดี
โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านไม้องิ ธาร
โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านไม้องิ ธาร

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด
บริษทั สิรธิ วัช จํากัด
บริษทั สิรธิ วัช จํากัด

หมู่ 3 ถ.สุดใจประชาพัฒนา ต.
บางคูรดั บางบัวทอง นนทบุรี
ต.ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี
ต.ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

โ

บริษทั เอสทีซี พร็อพเพอร์ ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลําผักกูด
้ี ํ ั
ั ีป
ี

ั

่ี ิ

้

ื

แขวงวังทองหลาง วังทองหลาง
กรุงเทพฯ

จังหวัด

ลําดับ

โครงการ
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เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านลุมพินี

บริ
ษทั แอล.พ.เอน.ดเวลล
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.ตลงชน
ถ.ตลิง่ ชัน-สพรรณบรี
ต.พิมลราช
บรษท
สุพรรณบุร ต.พมลราช
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านวังทรัพย์สนิ

หมู่ 1 ต.ชะแมบ วังน้อย
บริษทั ธนาทรัพย์สนิ จํากัด พระนครศรีอยุธยา

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านศรีวรา

บริษทั ศรีวรา เรียล
เอสเตท กรุ๊ป จํากัด

ถ.รามอิทรา แขวงท่าแร้ง บางเขน
กรุงเทพฯ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านสุขสะเรียง

บริษทั สุขสะเรียงนิเวศน์
จํากัด

ต.พยอม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านอักษรา - รัตนาธิเบศร์

บริษทั อักษราราชธานี
จํากัด

ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.บาง
รักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านอินทรภิบาล

บริษทั กรุงเทพทีด่ นิ
ตะวันออก จํากัด

หมู่ 10 ถ.สุขาภิบาล 1 กม.7
แขวงคลองกุ่ม บึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บุศรินทร์ธนบุรรี มย์

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ต.บางครุ พระประแดง
สมุทรปราการ
จํากัด (มหาชน)

441

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ปรีชาร่มเกล้า

บริษทั ปรีชากรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

ถ.ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ มีนบุรี
กรุ
กรงเทพฯ
งเทพฯ

442
443

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ปญั จทรัพย์ ปาร์ค

บริษทั ปญั จทรัพย์ จํากัด

ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวง
ศาลาธรรมสพน์ ตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ

โครงการจดสรรทดน
โครงการจั
ดสรรทีด่ นิ ปาลมวลลา
ปาล์มวิลล่า
โครงการจัดสรรทีด่ นิ พรธิสาร 6

บริษทั เชียงใหม่ศุภมิตร
จํากัด
จากด
บริษทั พรธิสาร จํากัด

120 หมู่ 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย
เมือง เชี
เมอง
เชยงใหม
ยงใหม่
ต.บึงบอนใต้ หนองเสือ ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ พฤกษ์ภริ มย์-ปิ่นเกล้า

บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด ต.บางม่วง - ต.คูเวียง บางใหญ่บางกรวย นนทบุรี
(มหาชน)

โครงการจัดสรรทีด่ นิ พฤกษ์ภริ มย์-ปิ่นเกล้า (ส่วน
ขยาย))

บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด ต.บางม่วง บางคูเวียง บางใหญ่
บางกรวย นนทบุุรี
((มหาชน))

โครงการจัดสรรทีด่ นิ พูนสินธานี 3

บริษทั ลิฟวิง่ แสตนดาร์ด
กรุ๊ป จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เพชรเกษมธานี 2

ต.คลองมะเดือ่ - ต.นาดี กระทุ่ม
แบน - เมืองสมุทรสาคร
บริษทั วี.เอส.กรุ๊ป 93 จํากัด สมุทรสาคร

435
436
437

438

439
440

444
445
446

447

448
449

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เพลส แอนด์ พาร์ค
450

แขวงคลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร

ตําบลนาเกลือ เมือง
สมุทรปราการ

บริษทั พร๊อพเพอร์ต้ี เพอร์ ตําบลบางแม่นาง บางใหญ่
โครงการจัดสรรทีด่ นิ เพอร์เฟค ปาล์มสปริงส์-ปิ่นเกล้า เฟค จํากัด (มหาชน)
นนทบุรี
โ

ั

่ี ิ ฟ

ิ ์ ป ์ ิ ้ี

บริษทั โอจีซี เรียลเอสเตท ถ.สุวนิ ทวงศ์ ต.ลําผักชี หนอง
ํ ั

จังหวัด

ลําดับ

โครงการ

เจ้าของโครงการ

452
453

454
455

456
457
458

459
460
461

462
463
464

465
466
467

ที่ตงั ้

จังหวัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ฟ้าเบียงดิน
โครงการจัดสรรทีด่ นิ เฟื่องฟ้านคร 5

หม่ 12 บ้บานรองกองขาว
านร้องกองข้าว ต.บวก
หมู
ค้าง สันกําแพง เชียงใหม่
บริษทั วันธงชัยกรุ๊ป จํากัด ต.ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ แฟคตอรีแ่ ลนด์ วังน้อย

บริษทั วังจุฬาเรียลเอสเตท ถ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ และต.
จํากัด
วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ภูเก็ตวิลล่า สวนหลวง-เจ้าฟ้า

บริษทั วิลล่าพรอพเพอร์ต้ี
จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ มณีรนิ ทร์-รัตนาธิเบศร์

บริษทั พร๊อพเพอร์ต้ี เพอร์
เฟค จํากัด (มหาชน)
ต.ไทรม้า เมือง นนทบุรี

โ
โครงการจั
ดสรรทีด่ นิ มหาชัย มารีน่า

บริษทั โคลัมบัสแลนด์
จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ มัณฑนา พระรามเก้า-ศรี
นครินทร์

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน)

โครงการจัดสรรทีด่ นิ มาย โฮม ทาวน์

บริษทั ไทยแลนด์ฟิชเชอรี่
โ ส์ ตอเรจ จําํ กัดั
โคลด์
(มหาชน)
ต.ดอนยายหอม เมือง นครปฐม

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เมืองทองสุขสวัสดิ ์

บริษทั บางกอกแลนด์
จํากัด (มหาชน)

ตําบลปากคลองบางปลากด พระ
สมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ รังสิยา รังสิต คลอง 15

บริษทั รังสิยา อินเตอร์
เนชั ่นแนล กรุ
เนชนแนล
กร๊ป จากด
จํากัด
(มหาชน)

ถถ.รงสต-องครกษ
รังสิต-องครักษ์ กม.
กม 35 ต.
ต
องครักษ์ องครักษ์ นครนายก

โครงการจัดสรรทีด่ นิ รังสิยา รังสิต คลองสอง

บริษทั รังสิยา อินเตอร์
เนชั ่นแนล กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

ต.คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี

ภูเก็ต

ตําบลท่าเสา กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 (ซอยกันซุ
สซอลีฮนี ) ถ.กรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

โครงการจดสรรทดน
โครงการจั
ดสรรทีด่ นิ ราชาซต
ราชาซิต้ี เลคไซค
เลคไซค์ แอนด
แอนด์ การเด
การ์เด้ บรษท
บริษทั ราชาเรยลเอสเตท
ราชาเรียลเอสเตท
นโฮม
จํากัด

ต.ศิลา เมือง ขอนแก่น

โครงการจัดสรรทีด่ นิ โรยัล ปาร์ค วิลล์

บริษทั ยิง่ รวยธานี จํากัด

ถ.สุวนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี หนอง
จอก กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ลัลลีว่ ลิ ล์ เทพารักษ์

บริษทั ลลิล แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด

ต.แพรกษา เมือง สมุทรปราการ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ปาร์ค
(ขยาย)

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ต.หนองจ๊อม - ต.สันผีเสือ้ สัน
จํากัด (มหาชน)
ทราย - เมือง เชียงใหม่

โครงการจัดสรรทีด่ นิ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค
ขอนแก่น

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถ.เลีย่ งเมืองขอนแก่น ต.เมืองเก่า
นอร์ธอีส จํากัด
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

โ

บริษทั แอล.เอช.เมืองใหม่
ํ ั

ั

่ี ิ

์

์ ้ ์

์

็

ํ

ื

็

กทม.

ลําดับ
469
470

โครงการ

เจ้าของโครงการ

บรษท
บริ
ษทั แลนดแอนดเฮาส
แลนด์แอนด์เฮาส์
โครงการจัดสรรทีด่ นิ แลนด์แอนด์เฮาส์ พาร์ค โคราช นอร์ธอีส จํากัด
โครงการจัดสรรทีด่ นิ วรางกูล-คลอง3
บริษทั วังทองกรุ๊ป จํากัด

ที่ตงั ้
ตาบลไชยมงคล
ตําบลไชยมงคล เมอง
เมือง
นครราชสีมา
ต.ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี

471

โครงการจัดสรรทีด่ นิ วรารมณ์-เพชรเกษม 81/2

บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด หมู่ 4 แขวงบางบอน บางขุน
(มหาชน)
เทียน กรุงเทพฯ

472
473

โครงการจัดสรรทีด่ นิ วรารักษ์รงั สิต คลอง 3

บริษทั วังทองกรุ๊ป จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ วิจติ ราธานี

หมู่ 3 ต.หอมศีล บางปะกง
บริษทั แพทโก้ แลนด์ จํากัด ฉะเชิงเทรา

โครงการจัดสรรทีด่ นิ วิเศษสุขนคร

บริษทั ทรัพย์ศริ มิ งคล
จํากัด

ต.พันท้ายนรสิงห์ เมือง
สมุทรสาคร

บริษทั บางนาธานี จํากัด

ต.บางสมัคร บางปะกง
ฉะเชิงเทรา

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ศุภาลัย ออร์คดิ ปาร์ค 2

บริษทั ศุภาลัย จํากัด

แขวงคลองขวาง - แขวงบางไผ่
ั่
และ แขวงบางเชือกหนังฝงใต้
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสรรทีด่ นิ สวีทโฮมปาร์ค (บางบัวทอง)

โ ยี ล
บริษิ ทั สวีที โฮมเรี
เอสเตท จํากัด

ต.บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ สาครธานี

ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก
บริษทั ทรัพย์บนดิน จํากัด เมือง สมุทรสาคร

474
475
476

477
478
479

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ศรีเทพไทย บ้านสวนบางนา

480
481
482

ต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

บริษทั สงหแลนด
บรษท
สิงห์แลนด์ จากด
จํากัด

ต.คลองด่าน บางบ่อ
สมทรปราการ
สมุ
ทรปราการ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ สิงห์แลนด์-บางนา (ขยาย)

บริษทั สิงห์แลนด์ จํากัด

ต.คลองด่่าน บางบ่อ
สมุทรปราการ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ สินธานี แกรนด์วลิ ล์

บริษทั สินธานี เอสเตท
จํากัด

ต.รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

นายสิทธิพร พาวงษ์

ต.ราชาเทว บางพล
ต.ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ

บริษทั เอเวอร์กรีน วิลล์
จํากัด

หมู่ 6 ถ.วงแหวนรอบนอก แขวง
บางแคเหนือ ภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสรรทีด่ นิ สงหแลนด-บางนา
โครงการจดสรรทดน
สิงห์แลนด์-บางนา

โครงการจัดสรรทีด่ นิ หมูบ่ า้ นไทยสมุทร

จังหวัด

483

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เอเวอร์กรีน ซิต้ี

484
485

บริษทั เอสจี สตาร์ พร็อพ หมู่ 7 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.
โครงการจัดสรรทีด่ นิ เอสจี สตาร์ พุทธมณฑล
เพอร์ตส้ี ์ จํากัด
กระทุม่ ล้ม สามพราน นครปฐม
ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด และต.
โครงการจัดสรรทีด่ นิ คาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ บริษทั คาซ่า วิลล์ จํากัด
ละหาร อ.บางบัวทอง

486

โครงการจัดสรรทีด่ นิ คาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ บริษทั คาซ่า วิลล์ จํากัด

ต.บางพับ ปากเกร็ด นนทบุรี

จ.นนทบุรี

ลําดับ
487
488

489
490
491

492

493
494

495
496
497

498
499
500

501
502
503

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

จังหวัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เจ้าฟ้าการ์เด้นท์โฮม 5

บรษท
บริ
ษทั วนโปร
วินโปร เอนจเนยร
เอ็นจิเนียร์
จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ชลลดา-เชียงใหม่ (ส่วนขยาย
ของโครงการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค)

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ (กม.ที่ 6) ต.
พาร์ค จํากัด
หนองหาร สันทราย เชียงใหม่

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ชลลดา-รังสิต

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ตําบลลาดสวาย ลําลูกกา
จํากัด(มหาชน)
ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ชลลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร์

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ตําบลบางรักพัฒนา บางบัวทอง
จํากัด(มหาชน)
นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ชัยพฤกษ์-สุวนิ ทวงศ์ 2 (ส่วน
ขยาย)
โ
โครงการจั
ดสรรทีด่ นิ เดอะมีสตีฟ้ ิลด์์

ซ.วัดทองสัมฤทธิ ์ ถ.สุวนิ ทวงศ์
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีนบุรแี ละลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
จํากัด (มหาชน)
บริษทั กรณ์์บุรี จํากัด
หมู่ 1 ต.ท่าสาย เมือง เชียงราย

โครงการจัดสรรทีด่ นิ นครทองปาร์ควิว 3

ริมทางหลวงหมายเลข 304 ช่วง
บางบัวทอง-สุพรรณบุรี กม.27
บริษทั เอ.พี.ซิตป้ี าร์ค จํากัด ต.ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี

ภูเก็ต

โโครงการจัดั สรรทีด่ี นิ นันั ทนาการ์เ์ ด้น้ รังั สิติ (ปรั
ป บั ปรุ
ป ง บริษิ ทั พร็อ็ พเพอร์ต์ ้ี เพอร์์
ใหม่)
เฟ็ ค จํากัด (มหาชน)
ตําบลบ้านกลาง เมือง ปทุมธานี
โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านจุฑาภัทร

บริษทั จุฑาภัทร แลนด์
กรุ๊ป จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านนันทวัน - ศรนครนทร
โครงการจดสรรทดนบานนนทวน
ศรีนครินทร์

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง เมือง
จํากัด (มหาชน)
จากด
สมทรปราการ
สมุ
ทรปราการ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านนันทวัน-วัชรพล

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ซ.วัชรพล ถ.กม. 11 แขวงออเงิน
จํากัด(มหาชน)
สายไหม กรุงเทพฯ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านนันทิชา 3 เฟส 2

บริษทั ลิฟวิง่ แสตนดาร์ด
กรุ๊ป จํากัด

โครงการจดสรรทดนบานนนวน
โครงการจั
ดสรรทีด่ นิ บ้านนันวัน-ศรี
ศรนครนทร
นครินทร์ (ส่
(สวน
วน
แก้ไขและเพิม่ เติม)

บริ
บรษท
ษทั แลนด
แลนด์ แอนด
แอนด์ เฮาส
เฮ้าส์ ถ.ศรนครนทร
ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมอง
ต.บางเมือง เมอง
เมือง
จํากัด (มหาชน)
สมุทรปราการ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านในฝนั โครงการ 4

บริษทั นิยมพานิช เรียล
เอสเตท จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านบุศรินทร์(ธนบุรรี มย์)

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ต.บางครุ พระประแดง
สมุทรปราการ
จํากัด (มหาชน)

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านเบญจวัลย์

บริษทั มั ่นคง พร็อพเพอร์ต้ี หมู่ 2 กม.8-9 ถ.เอกชัย ต.คอก
จํากัด
กระบือ เมือง สมุทรสาคร

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านปาริชาติ-ปิ่นเหล้า

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ตําบลบางระทึก สามพราน
นครปฐม
จํากัด(มหาชน)

โ

บริษทั พฤกษา เรียล
ํ ั

ั

่ี ิ ้

่

ซ.วัดบ่อทอง ต.คูขวาง ลาดหลุม
แก้ว ปทุมธานี

ต.ไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี

ต.แช่ชา้ ง สันกําแพง เชียงใหม่

ํ

ํ ั

ั

ีป

ี

ลําดับ

505
506

507

508
509

510

511
512

513
514
515

516
517
518

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้
ตําบลคลองมหาสวัสดิ ์และตําบล
ลานตากฟ้า พุทธมณฑล นครปฐม

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านพฤกษา 4
โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านพฤกษา 9

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด

ต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านพิชาดา

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ต.พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านเมืองประชา 2

115 หมู่ 10 ถ.สายนนทบุร-ี
ปทุมธานี กม.3.4 ต.บางคูวดั
บริษทั ชัยพัฒน์ กรุ๊ป จํากัด เมือง ปทุมธานี

โ
โครงการจั
ดสรรทีด่ นิ บ้านร่มเงาไม้
ไ

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต์ ้ี จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านวรารมย์-สวนธนบุรรี มย์
(ส่วนขยาย)

บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด ตําบลในคลองบางปลากด พระ
(มหาชน)
สมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บ้านสขเจริ
นสุขเจริญวงศ์

880 ซ.ประชาอุทศิ 79 แขวงทุ่ง
ครุ ราษฏร์บรู ณะ
บริษทั สุสขเจริ
ขเจริญวงศ์ จํากัด กรงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บุศรินทร์ (ธนบุรรี มย์)

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ต.บางครุ พระประแดง
จํากัด (มหาชน)
สมุทรปราการ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ บุศรินทร์ (บางใหญ่)

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน)
ต.พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ประภาวรรณโฮม 1

บรษท
บริ
ษทั ประภาวรรณพรอพ
ประภาวรรณพร็อพ ถถ.สุสวิวนทวงศ
นทวงศ์ แขวงแสนแสบ มีมนน
เพอร์ต้ี (1993) จํากัด
บุรี กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เปรมฤทัย เลคพาร์ค

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เปรม
ฤทัย เลคพาร์ค

โครงการจัดสรรทีด่ นิ พง์ศริ ชิ ยั รังสิต

บริษทั พงษ์ศริ ชิ ยั ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด
ตําบลบึงยีโ่ ถ ธัญบุุรี ปทุุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ พฤกษ์ภริ มย์-ปิ่นเกล้า

บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน)
ต.บางกรวย บางใหญ่ นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ พฤกษ์ลดา 1 และพฤกษ์ลดา 2
(ส่วนขยายของโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค)

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด(มหาชน)

โครงการจัดสรรทีด่ นิ พฤกษ์ลดา พุทธมณฑลสาย 5

บริษทั แอตเลนติก
เรียลเอสเตท จํากัด

โ

บริษทั โอจีซี เรียลเอสเตท ถ.สุวนิ ทวงศ์ ต.ลําผักชี หนอง
ํ ั

519
ั

่ี ิ

ิ ์

จังหวัด

์

ิ ้ี

ต.บางคูรดั บางบัวทอง นนทบุรี

ต.พยอม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา

ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ กม.ที่ 6 ต.
หนองจ๊อม
อ.สันทราย

ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.
สามพราน

จ.เชียงใหม่

จ.นครปฐม

ลําดับ

โครงการ

เจ้าของโครงการ

521

522

523
524

โครงการจัดสรรทีด่ นิ พาราไดซ์สปริงซ์

บริ
ษทั พาราไดซปาลม
พาราไดซ์ปาล์ม
บรษท
จํากัด

ถ.กระช้าขาว ต.บางหญาแพรก
ต.บางหญ้าแพรก
ถ.กระชาขาว
เมือง สมุทรสาคร

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เพลส แอนด์ พาร์ค (ขยาย)

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ตําบลนาเกลือ เมือง
สมุทรปราการ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างอาคารพาณิชย์และ
อาคารอุตสาหกรรมขนาดย่อม

บริษทั เควายเอช อินเตอร์
เนชั ่นแนล คอร์ปอเรชั ่น
63/16 หมูู่ 13 ต.คลองหนึ่ง
จํากัด
คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ หาทีอ่ ยูใ่ หม่ จังหวัดอุดรธานี การเคหะแห่งชาติ
525
526
527

ที่ตงั ้

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ อยูอ่ าศัย บ้านของเรา 3

บริษทั เกษตรรุง่ เรืองพืชผล จํากัด

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ฟลอราวิลล์ พาร์ค ซิต้ี สุวนิ ทวงศ์ บริษทั โอ.จี.ซี. เรียล
(ขยาย)
เอสเตท จํากัด

ถ.เลีย่ งเมือง ต.นาดี เมือง
อุดรธานี
ตําบลท่าตูม ศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
ถ.สุวนิ ทวงศ์ กม.45 แขวงลําผักชี
หนองจอก กรุงเทพฯ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เฟรน์ซพิ เมโดวส์คนั ทรีคลับ

ถ.มิตรภาพ กม.162+547 ต.ปาก
บริษทั สยาม ดีเอสวี จํากัด ช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

528

โครงการจัดสรรทีด่ นิ มนวดี พาร์ค

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

529
530

บริษทั มหาชัย เมืองทอง ถ.สมุทรสาคร-สหกรณ์ ต.บาง
โครงการจัดสรรทีด่ นิ มหาชัย เมืองทอง
บ้านและทีด่ นิ จํากัด
หญ้าแพรก เมือง สมุทรสาคร
โครงการจัดสรรทีด่ นิ มัณฑนา-รามอินทรา วงแหวน 1 บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
จํากัด (มหาชน)
อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทรใต้

531

532
533

534
535
536

ต.บางรักพัฒนา บางบัวทอง
นนทบรี
นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ มัณฑนาวงแหวนรามอินทรา

บรษท
บริ
ษทั แลนด
แลนด์ แอนด
แอนด์ เฮาส
เฮ้าส์ หม่
หมู 5 ถ.พระยาสุ
ถ พระยาสเรนทร์
เรนทร แขวง
จํากัด (มหาชน)
บางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสรรทีด่ นิ โมเดอร์นโฮมซิต้ี

บริษทั โมเดอร์นโฮม ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน)

ตําบลคลองหนึ่งและตําบลคลอง
สอง คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ไรมอน พาร์ค 3

บริษทั ไรมอน แลนด์
จํากัด (มหาชน)

ซ.สันตินคร ถ.เทพารกษ
ถ.เทพารักษ์ กม.
ซ.สนตนคร
(15.4 ) ต.บางปลา บางพลี
สมุทรปราการ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ ลัดดารมย์

บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางไทรม้า
(มหาชน)
เมือง นนทบุรี

บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
โครงการจัดสรรทีด่ นิ ลัดดารมย์-ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย) (มหาชน)
ต.บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี
บริษทั พีซฟุลล์ เรสซิเด้นส์
คอร์ป จํากัด
ต.เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เลอสรวงวิลเลจ

โ

ั

่ี ิ

ิ

ิ

์

บริษทั ริมธาร-บ้านและ
ํ ั

จังหวัด

ถ.สุวนิ ทวงศ์ กม.45 แขวงลํา
ผักชี-โคกแฝด หนองจอก

กทม.

ลําดับ
538
539

540
541
542

543
544
545

โครงการ

บรษท
บริ
ษทั ศุศภาลั
ภาลยย จากด
จํากัด
โครงการจัดสรรทีด่ นิ และอาคารชุดพักอาศัย ศุภาลัยบุรี (มหาชน)

โครงการจัดสรรทีด่ นิ วรารมย์-ประชาอุทศิ

บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด ถ.ประชาอุทศิ แขวงทุ่งครุ
(มหาชน)
ราษฏร์บรู ณะ กรุงเทพฯ

โครงการจัดสรรทีด่ นิ สาริน ซิต(้ี Villatge I)

บริษทั สาริน พรอพเพอร์ต้ี ถ.เจษฏาราม-สันดาป ต.โคกขาม
จํากัด
เมือง สมุทรสาคร

โครงการจัดสรรทีด่ นิ สีวลี ปิ่นเกล้า - สาทร

บริษทั แปซิฟิค เรียล
เอสเตท จํากัด

ถ.เพชรเกษม - รัตนาธิเบศร์(ราช
พฤกษ์) ต.บางขุนกอง และ ต.
มหาสวัสดิ ์ บางกรวย นนทบุรี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ เสนาวิลล่า แกรนด์โฮม

บริษทั สินทรัพย์ธญ
ั ญา
จํากัด

ตําบลบางพูน เมือง ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ อนาวิลล์ (ส่วนขยาย)

บริษทั นารายณ์ พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว
ลาดกระบัง กรุ
กรงเทพฯ
งเทพฯ

547
548

552
553

ตําบลลาดสวาย ลําลูกกา
ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ สวนทองวิลล่า 7

โครงการเจริญนคร

จังหวัด

- คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการจัดสรรทีด่ นิ วรารมย์-เทพารักษ์

546

550
551

ที่ตงั ้

บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด บ้านบางกระบือ ต.บางพลีใหญ่
(มหาชน)
บางพลี สมุทรปราการ

โครงการเจ แอนด์ วาย ลอดจ์

549

เจ้าของโครงการ

บริษทั พุฒพิ งษ์ 2006
จํากัด
บริษทั เจริญสิน พร็อพ
เพอร์ต้ี
เพอรต
จํากัด

ถ.บายพาสชลบุรี
ต.หนองไม้แดง อ.เมือง

จ.ชลบุรี

ต.บ้านเก่า อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

โครงการเจริญพร แมนชั ่น

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เจริญพร ถ.หาดบางแสนซอย 14 ต.แสน
แมนชั ่น
สุข เมือง ชลบุรี

โครงการเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม 3 (เกาะแก้ว)

บรษท
บริษทั วนโปร
วินโปร เอนจเนยร
เอ็นจิเนียร์
จํากัด

โครงการเจ้าสําราญ เลค แอนด์ ฮิลล์

บริษทั นานา บ้านและทีด่ นิ
จํากัด
ตําบลหนองขนาน เมือง เพชรบุรี

โครงการเจ้าสําราญ เลค แอนด์ ฮิลล์ เฟส D

ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
บริษทั นานา บ้านและทีด่ นิ 3187 ต.หนองขนาน เมือง
จํากัด
เพชรบุรี

โครงการชญาแมนชั ่น

ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
บริษทั ชญาแมนชั ่น จํากัด ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการชฏา บีช ริสอร์ท แอนด์ สปา
โ

บริษทั ลันตา รีเจ้นท์ รี
สอร์ท จํากัด
ิ ั
ี ํ ั

ต.เกาะแก้ว เมือง ภูเก็ต

หมู่ 1 ต.ศาลาด่าน เกาะลันตา
กระบี่
็ ื
ี

ลําดับ
555
556
557

558
559
560

561
562
563

564
565
566

โครงการ

568
569

570

ที่ตงั ้

โครงการชะอําบีช คอนโดมิเนียมขนาด 45 ห้อง

บรษท
บริ
ษทั ลองบช
ลองบีช ชะอา
ชะอํา รรี
สอร์ท จํากัด

โครงการชัยพฤกษ์-บางบัวทอง

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ค.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช
จํากัด (มหาชน)
บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการชัยพฤกษ์-สุวนิ ทวงศ์ 2

ถ.สุวนิ ทวงศ์ แขวงแสนแสบ บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แขวงลําปลาทิว มีนบุุรี จํากัด (มหาชน)
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

โครงการชาโตว์ อินทาวน์ พริวเิ ลจ

บริษทั พระยาพาณิชน์
พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด

โครงการชุดพักอาศัย 8 ชัน้ 2 อาคาร

บริษทั สนท.พร็อพเพอร์ต้ี แขวงประเวศ ประเวศ
จํากัด
กรุงเทพมหานคร

ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

ซ.อินทามระ 47 แขวงดินแดง
ดินแดง กรุงเทพฯ

โครงการชุดพักอาศัย ZENITH PLACE @ ห้วยขวาง บริษทั มหาทรัพย์ดี
(ส่วนขยาย)
เวลล็อปเม้นท์ จํากัด

ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวง
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โครงการชุดพักอาศัยเนเชอเพลส

ซ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

โครงการเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต ส่วนขยาย

บริษิ ทั บางเทา แกรนด์์
จํากัด

ต.เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

โครงการแชงกรี-ล่า ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วน
ขยาย)

บริษทั เดอร์ม โฮลดิง้ ส์
(ประเทศไทย) จํากัด

ตําบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

โครงการแชงกรี-ลา โฮเตล
โครงการแชงกร-ลา
โฮเต็ล เชี
เชยงใหม
ยงใหม่
โครงการโชคชัย ซิต้ี คอมเพล็กซ์ มีนบุรี
โครงการโชคชัย ปญั จทรัพย์ คอนโดมิเนียม

567

เจ้าของโครงการ

บริษทั แชงกรี-ลา โฮเต็ล
จํากัด (มหาชน)
จากด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ปญั จ
ทรัพย์พานิช

ต.ช้างคลาน เมื
ต.ชางคลาน
เมอง
อง เชี
เชยงใหม
ยงใหม่
แขวงมีนบุรี มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ซ.โชคชัย 37 ถ.โชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โครงการโชคชัย ปญั จทรัพย์ ซิต้ี คอมเพล็กซ์ มีนบุรี

บริษทั ปญั จทรัพย์ จํากัด
ห้างหุน้ สวนจากด
หางหุ
ส่วนจํากัด ปญจ
ปญั จ
ทรัพย์พานิช

โครงการซันไซน์คอนโดมิเนียม

ซ.อ่องเอีย่ ม ถ.บางนา-ตราด
บริษทั เหล่าอมรกิจ จํากัด แขวงบางนา บางนา กรุงเทพฯ

ถ.รามคํ
ถ.รามคาแหง
าแหง แขวงมนบุ
แขวงมีนบุรี มนบุ
มีนบุรี
กรุงเทพฯ

โครงการซาโตลากูน่า

บริษทั วิชดา จํากัด

ถ.ทัพพระยา พัทยาใต้ ต.หนอง
ปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการซาโตว์ เจ้าพระยา

กองทุนรวมอสังการิม
ทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์

ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม
กรุงเทพฯ

จังหวัด

ลําดับ

โครงการ

โครงการซิต้ี โฮม รัชดา-ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย)
571
572

574
575

582

โครงการซิตพ้ี ลัส

บริษทั ซิตพ้ี ลัสเรียล
เอสเตท จํากัด

ถ.รัชดาธิเบศธิ ์ 12 ห้วยขวาง
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ถ.รัชดาภิเษก แขวงท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่

โครงการซิตโ้ี ฮม สีแ่ ยกท่าพระ (ส่วนขยาย)

บริษทั หาดใหญ่นครินทร์
จํากัด

585

ถ.นภาสว่า่ ง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

โครงการซิตโ้ี ฮมรัชดาฯ-ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย)

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

โครงการซีบอี พาร์ตเม้นท์

บริษทั งานทวีพน่ี ้อง จํากัด ถ.ทุ่งคา ต.ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต

โครงการเซ็นทรัล บีช พัทยา

บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล ถ.พัทยาสาย 1 สาย 2 ต.หนอง
จํากัด
ปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั ภููเก็ต

บริษทั สรรพสินค้า
เซ็นทรัล จํากัด

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล
โครงการเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บชี รีสอร์ท (ส่วนขยาย) พลาซา จํากัด (มหาชน)
โครงการเซ็นทริค ซีน สุขมุ วิท 64

583
584

ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกรวย อ.เมืองนนทบุรี

โครงการซิตป้ี าร์ค

577
578

580
581

ซ.จรญสนทวงศ
ซ.จรั
ญสนิทวงศ์ 95/1 ถ.จรญ
ถ.จรัญ
สนิทวงศ์
แขวงบางซื่อ เขตบางพลัด

ริมถนนเชียงราก ต.คลองหนึ่ง
คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการซิตโ้ี ฮม หาดใหญ่

579

ที่ตงั ้

บริษทั วิศวพล แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด

โครงการซิตส้ี มาร์ท คอนโด พญาไท - สยามสแควร์
576

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

โครงการซิต้ี โฮม รัตนาธิเบศร์

573

เจ้าของโครงการ

บริษทั เอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

บริษทั บางเทา แกรนด์
โครงการเซอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต (ส่วนขยาย) จํากัด
โครงการฌ็องเซลิเซ่ 3

บริษทั แปซิฟิก เจเอนรัล
คอนแทรคเตอร์ จํากัด

โ

บริษทั ณุศาศิริ แกรนด์
โ ํ ั

ิิ

ิ

ั

จังหวัด

กทม.

จ.นนทบุรี

กทม.
จ.สงขลา

ซ.จรัญสนิทวงศ์ 95/1 แขวงบาง
อ้อ บางพลัด กรุงเทพฯ

ตําบลวิชติ เมือง ภููเก็ต
ซ.นาเกลือ ต.นาเกลือ บางละมุง
ชลบุรี
แขวงบางนา เขตบางนา

ตําบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
ตําบลบางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
ถ.สุขมุ วิท แขวงพระโขนง

กทม.

ลําดับ
587
588
589
590

591

592
593

โครงการ
โครงการดโรงแรมซีวนิ ต์
โครงการดโรงแรมซวนต

597
598
599

ที่ตงั ้

โครงการดิ เอสเคป

บริษทั แซนด์ แอนด์ สโตน ถ.สุขุ มุ วิท 101/1 แขวงบางจาก
จํากัด
พระโขนง กรุงเทพฯ

โครงการดิ ไอริส พระราม9-ศรีนครินทร์

บริษทั ไอริส กรุ๊ป จํากัด

โครงการดิเอ็มโพริโอ เพลส
โครงการดเอมโพรโอ

ซ.สุขมุ วิท 24 ถ.สุขมุ วิท แขวง
บริษทั ทีซซี ซี แี อล สุขมุ วิท คลองตัน คลองเตย
24 จํจากด
ากัด
กรุงเทพมหานคร

โครงการดิเอ็มโพริโอ เพลส (ส่วนขยาย)

ซ.สุขมุ วิท 24 ถ.สุขมุ วิท แขวง
บริษทั ทีซซี ซี แี อล สุขมุ วิท คลองตัน คลองเตย
กรุงเทพมหานคร
24 จํากัด

โครงการเดอะ กีส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

บริษทั ทีซซี ซี แี อล สุขมุ วิท
24
จํากัด
บริษทั ศรีสมนาม จํากัด

โครงการเดอะ เค เจ โฮเต็ล
โ
โครงการเดอะ
นิช

โครงการเดอะ บีช พาเลซ ชะอํา
โครงการเดอะ แบงคอก ฮอไรชอน รามคําแหง 60
โครงการเดอะ เฟิสท์ แกรนด์ คอนโดมิเนียม
อมตะนคร

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

ซ.สุขุ มุ วิท 24 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย

603

โครงการเดอะ สตาร์เอสเตท แอท นราธิวาส
โครงการเดอะ เอวาซอน ภูเก็ต (ส่วนขยาย)
โครงการเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท (เขาใหญ่)

จ.สมุทรปราการ

กทม.

กทม
กทม.

ถ.ทวีวงศ์ ต.ปา่ ตอง ภูเก็ต
ตําบลกะรน เมือง ภูเก็ต

บรษท
บริ
ษทั เสนาดเวลลอป
เสนาดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ซ.สขมวิ
ซ.สุ
ขมุ วทท 49/13 แขวงคลองตน
แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา

บริษทั เดอะ พาเลซ พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด
ถ.ภูมเิ วท ต.ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี
บริษทั เจ้าพระยามหานคร
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จํากัด
บริษทั เฟิสท์-บูรพา
อินคอร์ปอเรชั ่น กรุ๊ป จํากัด

ถ.ศุขประยูร-บ้านเก่า ต.ดอน
หัวฬอ
อ.เมือง

600

601
602

จังหวัด

บรษท
บริษทั โรงแรมซวนต
โรงแรมซีวนิ ต์ จากด
จํากัด ตาบลก
ตําบลกะรน
รน เมอง
เมือง ภูเกต
ก็ต

โครงการดัดแปลงอาคารไทยวา 2 ส่วนสํานักงานเป็ น
แขวงทุ่งมหาเมฆ สาทร
ส่วนขยายโรงแรม บันยัน ทรี กรุงเทพ
บริษทั ไทวา พล่าซ่า จํากัด กรุงเทพมหานคร
บริษทั เรียล เอสเตทเพลส ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.
โครงการดิ อิมเพลส
จํากัด
บางพลี

โครงการดิเอ็มโพริโอเพลส (สวนขยายระยะท
โครงการดเอมโพรโอเพลส
(ส่วนขยายระยะที่ 2)
594
595
596

เจ้าของโครงการ

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์
เรียลเอสเตท จํากัด
(มหาชน)

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง
ช่องนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
ตําบลราไวย์ เมือง ภูเก็ต

ถ.ธนะรัขต์ ต.หมูส่ ี ปากช่อง
บริษทั เดอะ ซีนิคอท จํากัด นครราชสีมา

กทม.

กทม.

จ.ชลบุรี

ลําดับ

โครงการ

โครงการเดอะคริสตัล วัน คอนโดมิเนียม
604
605

เจ้าของโครงการ
บรษท
บริ
ษทั สรญญา
สิรญ
ิ ญา แลนด
แลนด์
แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด

ที่ตงั ้

จังหวัด

ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

โครงการเดอะซีด้ รัรชดา-หวยขวาง
โครงการเดอะซด
ชดา ห้วยขวาง

บริษทั พนาลี เอสเตท
จํากัด
จากด

ซ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ 20
แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง

โครงการเดอะซีด้ สาทร - ตากสิน

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด(มหาชน)

ถ.ซอย
กรุงธนบุรี 1 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน

โครงการเดอะนิช รัชดา-ห้วยขวาง (ส่วนขยาย)

บริษทั พี.เอส.จี.ที. จํากัด

ซ.ประชาสงเคราะห์ 38 ถ.
ประชาสงเคราะห์

บริษทั เสนา ดีเวลลอป
เม้นท
จํากัด (มหาชน)
จากด

ซ.ลาดพร้าว 48 แยก 3-3-8
แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง
เขตหวยขวาง

โครงการเดอะพัลซ์ คอนโดมิเนียม (ส่วนขยาย)

บริษทั ปริญสิริ จํากัด
(มหาชน)

ซ.พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร

โครงการเดอะพาโน บานสวนรอคปาลม
บ้านสวนร็อคปาล์ม

บริษทั แปลนเอสเตท จากด
บรษท
จํากัด ต.กะทู
ต.กะท้ กะทู
กะท้ ภูภเก็
เกตต

โครงการเดอะพาร์คแลนด์ รัชดา-ท่าพระ

บริษทั นารายณ์ พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล
ธนบุรี กรุงเทพฯ

โครงการเดอะร๊อค หัวหินบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
โครงการเดอะวัลเลย์
โครงการเดอะวัลเลย์ 2

บริษทั หัวหิน รีสอร์ท
แอนด์ สปา จํากัด
บริษทั แมกซ์ไพพ์ จํากัด
บริษทั แมคแอสเซจ จํากัด

ต.หนองแก หัวหิน
ประจวบคีรขี นั ธ์
ต.กระทูู้ กระทูู้ ภูเู ก็ต
ต.ศรีสนุ ทร ถลาง ภูเก็ต

โครงการเดอะสเตชั ่น อาคาร 1

บริษทั สเตชั ่น แลนด์
จํากัด

ซ.เจริญกรุง 65
แขวงยานนาวา เขตสาธร

กทม.

โครงการเดอะสเตชั ่น อาคาร 2

บริษทั สเตชั ่น แลนด์
จํากัด

ซ.เจริญกรุง 65
แขวงยานนาวา เขตสาธร

กทม.

กทม
กทม.

กทม.

606
607
608

โครงการเดอะนิช ลาดพร้าว 48 (ส่วนขยาย)

609
610
611

612
613
614

กทม.

กทม.

กทม.

615

616
617
618

โครงการโดยขอเพิม่ ประเภทกิจการ
โครงการไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ

บริษทั ครอมป์ตนั สเป
เชียลตีส้ ์ จํากัด

นิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุด
เมือง ระยอง
ตําบลหินมูล บางเลน นครปฐม

ลําดับ
619
620

621
622
623

624
625
626

โครงการ
โครงการไดมอนด์ รัชดา

บรษท
บริ
ษทั ไดมอนด
ไดมอนด์ รชดา
รัชดา
จํากัด

โครงการไดมอนด์ สุขมุ วิท

บริษทั ไดมอนด์ สุขมุ วิท
จํากัด

โครงการไดมอนด์วลิ ล์
โครงการไดมอนต์ รัชดา

628
629

630
631
632

633
634
635

บริษทั มาสเตอร์ทาวน์
จํากัด
บริษทั ไดมอนต์ รัชดา
จํากัด

ที่ตงั ้

ถ.สุขมุ วิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

โ
โครงการไดร์
ไ ฟ์ อิน คอร์ท์
โครงการติวานนท์-ฌ็องเซลิเซ่ (ส่วนขยาย)

บริษทั แปซิฟิค กรุ๊ป
พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด

ซ.ประดับศุข ถ.ติวานนท์ ต.บ้าน
ใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี

บริษทั โรงพยาบาล
โครงการตึกผูป้ ว่ ย 15 ชัน้ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา กรุงเทพพัทยา จํากัด

301 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท กม.143 ต.
นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี

บริษิ ทั ชะอําํ บีชี 2004
จํากัด

ถ.หนองตาพต ต.ชะอําํ ชะอําํ
เพชรบุรี

บรัท ทรัพย์บุญมา จํากัด

ถ.พระรามเก้าตัดใหม่ แขวง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

บริษทั ซี.พี.เอ็น. เรียล
เอสเตท แอนด
แอนด์ ดเวลลอป
ดีเวลลอป
โครงการทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เมนท์ จํากัด

กทม.

หมู่ 6 ต.คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

บริษทั ไดร์ฟ อิน คอร์ท
จํากัด

โครงการทรัพย์บุญมา อพาร์เม้นท์ 3

จังหวัด

แขวงหวยขวาง
แขวงห้วยขวาง หวยขวาง
ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ

ซ.ลาดพร้าว 128/2 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั ่น บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

โครงการทรอปิคาน่า ชะอํา แอนด์ หัวหิน
627

เจ้าของโครงการ

ต.แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก

โครงการทรี ดอลฟินซ บีช รีสอร์ท

บริษทั ทรี ดอลฟินซ บีช รี
สอร์ท
ต.เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

โครงการทานตะวันแมนชั ่น (ส่
( วนขยาย))

นางสาวสิรสิ ทิ ธิ ์ กสิวภิ าร
มัย

ต.ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่

โครงการที.ดับบลิว.พัทยากลาง คอนโดมิเนียม

บริษทั พัทยากลาง เซ็น
เตอร์พอยท์ จํากัด

ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการทีพ่ กั อาศัยพนักงานการเคหะแห่งชาติ

บริษทั สถาปนิกสริน จํากัด แขวงคลองจั ่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

โครงการทีพ่ กั อาศัยรวม จํานวน 16 ห้อง

นายชูศกั ดิ ์ ตันทวีวงศ์

หมู่ 5 ซ.ธิดา ถ.บายพาส ต.กะทู้
กะทู้ ภูเก็ต

โครงการเทสโก้โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยา
เหนือ

บริษทั เอก-ชัย ดีสทริ
บิวชั ่น ซิสเทม จํากัด

ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ บางละ
มุง ชลบุรี

โครงการเทสโก้โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต
(ส่วนขยาย)

บริษทั เอก-ชัย ดีสทริ
บิวชั ่น ซิสเทม จํากัด

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.รัษฏา เมือง
ภูเก็ต

กทม.

ลําดับ
636
637
638

639

โครงการ

เจ้าของโครงการ

โครงการโทร พาร์ค

บรษท
บริ
ษทั พรอพเพอรต
พร๊อพเพอร์ต้ี เพอร
เพอร์ ถ.กลปพฤกษ
ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้
แขวงบางหวาา
เฟค จํากัด (มหาชน)
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โครงการไทม์ รีเจนซี่

ซ.ทวีมติ ร ถ.พระราม 9 แขวง
บริษทั ไทม์ รีเจนซี่ จํากัด ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โครงการธนภูมคิ อนโดมิเนียม

ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ บาง
บริษทั ธนภูมเิ อสเตท จํากัด คอแหลม กรุงเทพมหานคร

โครงการธนาซิต้ี

บริษทั ธนายง จํากัด
(มหาชน)

โครงการธนาพัฒน์ วิภาวดี

บริษทั ธนาพัฒน์
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลล็อป
เมนท์
จําํ กัดั (มหาชน)

640
641
โครงการธนารมย์เพลส

642
643
644

645
646
647

ที่ตงั ้

บริษทั ธนารมย์เพลส จํากัด

ถ.บางนา-ตราด กม.14 ต.บางโฉ
ลง บางพลี สมุทรปราการ
ซ.วิภาวดีรงั สิต 7
และ 9 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร

กทม.

ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

คลอง 7 ถ.รังั สิติ -นครนายก หมู่
ต.ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี

โครงการธราดลบุรี
โครงการธัญธานี วิลเลจ

บริษทั เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซงิ่
จํากัด (มหาชน)

โครงการธารทองวิลล่า
โครงการธารทองวลลา

บริษทั สินสยาม เคหะ
พัฒนา จากด
พฒนา
จํากัด

ต.ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี
ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชติ เมือง
ภูภเก็
เกตต

โครงการนนทรี เรสซิเดนซ์

บริษทั แปซิฟิคคริมกรุ๊ป
จํากัด

ซ.นาวิน ถ.เชือ้ เพลิง แขวงยาน
นาวา ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

นายธวัช กาญจนเมธากุ
ญ
ลุ

ซ.โคกวัด-ทุ่งรี ต.คอหงส์
หาดใหญ่
ญ สงขลา

โครงการนภัสวรรณแมนชั ่น

648

โครงการนารี่ เบย์ ระยอง

บริษทั พร๊อพเพอร์ต้ี เพอร์ ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บาง
เฟค จํากัด (มหาชน)
รักน้อย เมือง นนทบุรี
ถ.เลียบชายฝงั ่ ต.ปากนํ้า เมือง
ระยอง
บริษทั เกษมกิจ จํากัด

649
650

โครงการนิรนั ดร์ชยั คอนโดวิว

บริษทั ชัยพัฒนาทีด่ นิ จํากัด ตําบลดอนหัวฟอ่ เมือง ชลบุรี

โครงการนันทนาการ์เด้น 2

โครงการนิรนั ทร์ ฮิลล์ วิลเลจ
651

โครงการโนเบิล โซโล คอนโดมิเนียม (ส่วนขยาย)

จังหวัด

บริษทั นิรนั ดร แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ 1994 จํากัด
บริษทั โนเบิล โซโล
คอนโดมิเนียม

ตําบลดอนตะโก เมือง ราชบุรี
แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา

กทม.

ลําดับ
652
653

โครงการ
โครงการโนเบิล โซโลคอนโดมิเนียม (ส่วนขยาย)
โครงการโนเบิล รีมกิ ซ์

โครงการโนเบิล รีวลี คอนโดมิเนียม

เจ้าของโครงการ
บรษท
บริ
ษทั โนเบล
โนเบิล ดเวลลอป
ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด (มหาชน)

ที่ตงั ้

จังหวัด

สุสขมวิ
ขมุ วทท 55 แขวงคลองเตยเหนอ
แขวงคลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ

บริษทั คอนติเนนตัล จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 36 ถ.สุขมุ วิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

บริษทั โนเบิล ดีเวลลอป
เมนท์
จํากัด (มหาชน)

ถ.สุขมุ วิท 63 แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา

กทม.

กทม.

654

655
656

บริษทั โนเบิล ดีเวลลอป
เมนท์์ จํากัด (มหาชน)

ซ.อารีย์ 1 ถ.พหลโยธิน ซ. 7
แขวงสามเสนใน พญาไท
กรุงเทพมหานคร

บริษทั คอนดิเนนตัล ซิต้ี
จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 36 ถ.สุขมุ วิท แขวง
คลองตัน คลองเตย
กรุงเทพมหานคร

โ ลิ ดีเี วลลอปป
บริษิ ทั โนเบิ
เมนท์ จํากัด (มหาชน)

ซ.ทองหล่อ ถ.สุขมุ วิท แขวง
คลองตันั เหนืือ วัฒ
ั นา
กรุงเทพมหานคร

โครงการโนเบิล ออรา คอนโด (ขอขยาย)

บริษทั โนเบิล ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด (มหาชน)

ซ.ทองหล่อ ถ.สุขมุ วิท แขวง
คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพมหานคร

โครงการโนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี (ส่วนขยาย)

บรษท
บริ
ษทั โนเบล
โนเบิล ดเวลลอป
ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด (มหาชน)

ซซ.รวมฤด
ร่วมฤดี 2 แขวงลุ
แขวงลมพิ
มพนนี ปทมวั
ปทุมวนน
กรุงเทพฯ

โครงการโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
(ส่วนขยาย)

บริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์
แฟรกเร็นซ์ จํากัด

โครงการบ่อวินอพาร์ตเม้นท์
โครงการบังกะโลว์ หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต

บริษทั เจริญสินธานี จํากัด ต.บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
บริษทั บลูซรี สี อร์ท จํากัด หมู่ 1 ต.กะรน เมือง ภูเก็ต

โครงการบันยันทรี เชียงใหม่

บริษทั ลากูน่า บันยันทรี
จํากัด

บ้านห้วยแก้ว ต.แม่แฝก สันทราย
เชียงใหม่

โครงการบันยันทรี รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

บริษทั ลากูน่า บันยันทรี
จํากัด

ต.เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

บริษทั คอนคอร์ด พร็อพ
เพอร์ต้ี
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก
น้อย

โ
โครงการโนเบิ
โ ล ไไลท์์ ราชครู

โครงการโนเบิล สุขมุ วิท 36

657

658
659

660
661
662
663
664
665

โครงการโนเบิล ออรา คอนโด

โครงการบางกอก คานส์

ม.4 ถ.ปากนํ้า-หาดทรายรี
ต.ปากนํ้า อ.เมือง

จ.ชุมพร

กทม.

ลําดับ
666
667
668

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการบางกอก ทาวเวอร์

บรษท
บริ
ษทั รแคป
รีแคป ดเวลลอป
ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด

แขวงพระโขนง คลองเตย
กรุงเทพมหานคร

โครงการบางแค คอนโดเรสซิเดนซ์
โครงการบางแค ซิต้ี คอนโดมิเนียม

บริษทั ศรีกมล เทรดดิง้
จํากัด
บริษทั บางแคซิต้ี จํากัด

2 ริมถนนพัฒนาการ แขวงบาง
แค บางแค กรุงเทพฯ
แขวงบางแค บางแค กรุงเทพฯ
77 หมูู่ 3 ต.บางพลี บางไทร
พระนครศรีอยุธยา

669

โครงการบางไทรคันทรีคลับ

670
671

โครงการบางแสน โรยัล บีช รีสอร์ท

บริษทั พี.แอล.93 จํากัด
บริษทั ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป
จํากัด
ตําบลแสนสุข เมือง ชลบุรี

โครงการบ้านกันตนา

บริษทั เอ เอส เอ พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

โครงการบ้านจัดสรร หมูบ่ า้ นบุศรินทร์

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่ม
จํากัด
ล้ม สามพราน นครปฐม

โครงการบ้านจัดสรรกลุ่มแพน

บริษทั บ้านแพน เอ็นจิ
ถ.สามโคก-เสนา ต.บางนมโค
เนียริง่ แอนด์ โฮลดิง้ จํากัด เสนา พระนครศรีอยุธยา

672
673
674

โครงการบ้านจัดสรรจอมทองธานี

ตําบลบางตลาด ปากเกร็ด
บริษทั ทุทนมหาลาภ
นมหาลาภ จํากัด นนทบรี
นนทบุรี
บริษทั ยูนิเวอซัล เอ็นยิ
ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลองและ ต.วิชติ
เนียริง่ คอนซัลแตนท์ จํากัด เมือง ภูเก็ต

โครงการบ้านจามจุรี ซอยสุขมุ วิท 39

ซ.สุขมุ วิท 39 แขวงคลองเตย
บริษทั กังวาล โฮลดิง้ จํากัด เหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

โครงการบ้านจามจุรี เฟส 3

บรษท
บริ
ษทั นว
นิว จามจุ
จามจรีร กร๊
กรุป
จํากัด

ตต.หนองแก
หนองแก หวหน
หัวหิน
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการบ้านจินดาธานี

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ศุภกิจ
ไพศาล

หมู่ 4 ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.รังสิต
ธัญบุรี ปทุมธานี

โครงการบ้านชายนํ้าจามจุรี

หมู่ 1 ถ.บางกรวย - ไทรน้
ไทรนอย
อย ต.
บริษทั ไดมอนด์ ฟิลด์ จํากัด บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการบ้านดุสติ บุรี ภูเก็ต

บริษทั ทรัพย์สมนามพร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด
เมือง ภูเก็ต

โครงการบ้านทวีคณ
ู

หมู่ 7 ต.คลองพระอุดม ลาดหลุม
บริษทั บ้านเรือนทอง จํากัด แก้ว ปทุมธานี

โครงการบ้านจัดสรรแกรนด์ คาแนล
675
676
677

678

679
680

681
682
683
684

ต.บางใหญ่ (บ้านใหม่) บางใหญ่
นนทบุรี

โครงการบ้านทะเลสําราญ
โครงการบ้านทะเลสําราญ
โครงการบ้านธนารักษ์

บริษทั ศรีสหคาม จํากัด
บริษทั ศรีสหคาม จํากัด
บริษทั แสนสิริ จํากัด

โ

้

ั

่ื

่

ถ.คลองเทียน ต.ชะอํา ชะอํา
เพชรบุรี
ตําบลชะอํา ชะอํา เพชรบุรี
ต.ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต
ต.หนองแก หัวหิน
ป
ีี ั ์

จังหวัด

ลําดับ

โครงการ

686

687

688
689

690
691
692

693
694
695

696
697
698

700
701

702

ที่ตงั ้

โครงการบ้านบัวทอง 4

หม่ 5 ต.บางครั
และหม่ 7 ต.
หมู
ต.บางคูรดดและหมู
บริษทั ร่วมเกือ้ หนุน จํากัด พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการบ้านปลายหาดขาว

บริษทั นิวแอนด์ด.ี บี.โฮลดิง้ ต.หนองแก หัวหิน
จํากัด
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการบ้านพระยาภิรมย์ ชาโต้ ริเวอร์โบ๊ท

ซ.เจริญนคร 60 ถ.เจริญนคร
บริษทั เจ้าพระยามหานคร แขวง บุุคคโล ธนบุุรี
จํากัด
กรุงเทพมหานคร

โครงการบ้านพระยาภิรมย์ ชาโต้ ริเวอร์โบ้น

ซ.เจริญนคร 60 ถ.เจริญนคร
บริษทั เจ้าพระยามหานคร แขวงบุคคโล ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
จํากัด

โ
โครงการบ้
านพฤกษา 1

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด

ตําบลลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี

โครงการบ้านพฤกษา 12

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด

ตําบลคลองสาม คลองหลวง
ปทุมธานี

โครงการบ้านพฤกษา 12/1

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด

ตําบลคลองสาม คลองหลวง
ปทุมธานี

โครงการบ้านพฤกษา 13

บริษิ ทั พฤกษา เรียี ล
เอสเตท จํากัด

ถ.เลียี บคลองสาม ต.คลองสาม
คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการบ้านพฤกษา 17

บริษทั พฤกษา เรียลเอท
เตส จํากัด

ต.ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี

โครงการบ้านพฤกษา 18/1
โครงการบานพฤกษา

บริษทั พฤกษา เรียลเอท
เตส จากด
จํากัด

ถ.แก้วอินทร์ ต.บางแม่นาง บาง
ใหญ่ นนทบุ
ใหญ
นนทบรีร

โครงการบ้านพฤกษา 18/1

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด

ถ.แก้วอินทร์ ต.บางแม่นาง บาง
ใหญ่ นนทบุรี

โครงการบ้านพฤกษา 2

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด

ถ.รังสิต-นครนายก หมู่ 3 ต.ลํา
ผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี

โครงการบ้านพฤกษา 20
699

เจ้าของโครงการ

โครงการบ้านพฤกษา 28/1 (ส่วนขยาย)

บรษท
เรียล
บริ
ษทั พฤกษา เรยล
เอสเตท จํากัด
ต.คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท
ต.แพรกษา อ.เมือง
จํากัด (มหาชน)

โครงการบ้านพฤกษา 28/1 (ส่วนขยาย)

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด (มหาชน)

ต.แพรกษา เมือง สมุทรปราการ

โครงการบ้านพฤกษา 3

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด

ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บาง
คูรดั บางบัวทอง นนทบุรี

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด

หมู่ 5 บ้านหนองอ้ายปรง และ
หมู่ 8 บ้านหนองผักตบ ต.บางคู
รัด บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการบ้านพฤกษา 3 (ขยายและเปลีย่ นแปลงผัง)

จังหวัด

จ.สมุทรปราการ

ลําดับ
703
704
705
706
707

708

โครงการ
โครงการบ้านพฤกษา 6
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทอาคารเช่า)
จังหวัดปดั ตานี 2
โครงการบ้านพักข้าราชการ(ประเภทอาคารเช่า)

714
715
716
717
718
719

จังหวัด

หม่
หมู 8 ต.พมลราช
ต.พิมลราช บางบวทอง
บางบัวทอง
นนทบุรี

การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ

ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5 ต.รูสะมิแล
เมือง ปตั ตานี
ตําบลสบตุ๋ย เมือง ลําปาง
ตําบลบางโฉลง บางพลี
สมุทรปราการ

โครงการบ้านพักพนักงานศรีวารีน้อย

บริษทั คิงเพาเวอร์
อินเตอร์เนชั ่นแนล จํากัด

โครงการบ้านพักและห้องพักตากอากาศขนาด 79
ห้อง (The hotel Cha Am)

บริษทั เนเซลรัล วีล จํากัด บางเก่า ชะอํา เพชรบุรี

709
710

712
713

ที่ตงั ้

บรษท
บริ
ษทั พฤกษา เรยล
เรียล
เอสเตท จํากัด

โครงการบ้านพักพนักงานของบริษทั อิตาเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)

โครงการบ้านพิงฟ้า

711

เจ้าของโครงการ

บริษทั บุราราน พร็อพ
เพอร์ต้ี
จํากัด

ต.บางโฉลง บางพลี
สมุทรปราการ

ม.6 บ้านเขากระทิง
ซ.เทศบาล 12 ต.บางเสร่ อ.สัต
ตีบ

โครงการบ้านพิชาดา

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

หมู่ 3 ถ.บ้านกล้วยไทรน้อย ต.
พิมลราช บางบัวทอง นนทบุ
นนทบรีรี

โครงการบ้านเพลินทะเล

บริษทั ชาญอิสสระ วิภาพล
จํากัด
ถ.มุง่ ทะเล ต.ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

โครงการบ้านฟ้ารังสิต

ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึง่ ยีโ่ ถ
ธัญบุรี ปทุมธานี

โครงการบ้านมณีรนิ ทร์

ถถ.รตนาธเบศร
รัตนาธิเบศร์ ตต.บางไทรมา
บางไทรม้า
เมือง นนทบุรี

โครงการบ้านมโนรมย์

ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน
และสามวาตะวันตก มีนบุรี
บริษทั บ้านมโนรมย์ จํากัด กรุงเทพมหานคร

โครงการบ้านเมืองทอง 1

บริษทั บางกอกแลนด
บางกอกแลนด์
บรษท
จํากัด (มหาชน)

โครงการบ้านเมืองไทย
โครงการบ้านยายย่า

ตําบลเสาธง บางพลี
บริษทั บ้านเมืองไทย จํากัด สมุทรปราการ
บริษทั บ้านยายย่า จํากัด ตําบลชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

โครงการบ้านร๊อคการ์เด้น

บริษทั บ้านร๊อคการ์เด้น
จํากัด

ต.เกาะแก้ว เมือง ภูเก็ต

โครงการบ้านราชประสงค์

สํานักงานพระคลังข้างที่
ตัง้ อยูท่ ซ่ี อยมหาดเล็ก
หลวง 3

ถ.ราชดําริ แขวงลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

ต.บางพุด ปากเกร็ด นนทบุรี

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด นเรศนค
โ

้

ั

ั ิ

ั ิ ป

ีี ั ์

จ.ชลบุรี

ลําดับ

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการบ้านเลิศอุบล ลําลูกกาคลอง 5.5

บริษทั เลิศอุบล จํากัด

ถ.ลาลู
ถ.ลํ
าลกกา
กกา ต.บึ
ต.บงคาพรอย
งคําพร้อย ลํลาลู
าลกก
กา ปทุมธานี

โครงการบ้านวรารักษ์

บริษทั เอ็น.เค.เฮ้าส์ซงิ่
จํากัด

ถ.รามอินทรา กม.9 แขวงสามวา
ตะวันตก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

โครงการบ้านสรวลริมทราย

ต.หนองแก หัวหิน
บริษทั นิว.ดี.บี. กรุ๊ป จํากัด ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการบ้านสวนปาล์มลากูน

บริษทั เวสท์ไลน์ เดคคอ
เรชั ่น จํากัด

ต.บางหญ้าแพรก เมือง
สมุทรปราการ

โครงการบ้านสวนปาล์มลากูน

บริษทั เวสท์ไลน์ เดคคอ
เรชั ่น จํากัด

ต.บางหญ้าแพรก เมือง
สมุทรสาคร

726

โครงการบ้านสวนฝรั ่งเศล

บริษทั บ้านสวนฝรั ่่งเศส
จํากัด

727
728

โครงการบ้านสวนริมคลองเจ้าพระยา-บางปะอิน

ซ.ศูนย์วจิ ยั 1 แขวงบางกะปิ
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ต.บ้านแป้ง บางปะอิน
บริษทั บ้านบางปะอิน จํากัด พระนครศรีอยุธยา

โครงการบ้านสวนอยู
นสวนอย่เ่ จริญ โครงการ 3

บริษทั ภูภเก็
เก็ตอยู
อย่เ่ จริญ จํากัด ตต.ศรี
ศรีสนนทร
ุ ทร ถลาง ภูภเก็
เก็ต

721
722

723
724
725

729

730
731

บริษทั แสนสิริ จํากัด
(มหาชน)

ซ.สุขมุ วิท 24 ถ.สุขมุ วิท แขวง
คลองตัน คลองเตย
กรุงเทพมหานคร

บรษท
บริ
ษทั แสนสร
แสนสิริ จากด
จํากัด
(มหาชน)

ซ.สุขมุ วิท 24 ถ.สุขมุ วิท แขวง
คลองตัน คลองเตย
คลองตน
กรุงเทพมหานคร

บริษทั แสนสิริ จํากัด
(มหาชน)

ซ.สุขมุ วิท 31 ถ.สุขมุ วิท แขวง
คลองเตยเหนือ วัฒนา
กรุงเทพมหานคร

โครงการบ้านสิรเิ ธอร์ตว้ี นั

บริษทั แสนสิริ จํากัด
(มหาชน)

ซ.สขมวิ
ท31 ถ.สุ
ถ.สขมวิ
ซ.สุ
ขมุ วท31
ขมุ วทท แขวง
คลองเตยเหนือ วัฒนา
กรุงเทพมหานคร

โครงการบ้านสิรสิ าทร

บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์
จํากัด

ถ.เย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพฯ

บริษทั ชนชัย จํากัด

ถ.ศรีเวียง แขวงสีลม บางรัก
กรุงเทพมหานคร

บริษทั ชนชัย จํากัด

ถ.ศรีเวียง แขวงสีลม บางรัก
กรุงเทพมหานคร

บริษทั แสนสิริ จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 10 ถ.สุขมุ วิท แขวง
คลองเตย คลองเตย

โครงการบ้านสิรทิ เวนตีโ้ ฟร์

โครงการบ้านสิรทิ เวนตีโ้ ฟร์

โครงการบ้านสิรเิ ธอร์ตว้ี นั

732
733
734

โครงการบ้านสิรสิ ลี ม
735

โครงการบ้านสิรสิ ลี ม (ส่วนขยาย)

โ

้

ิิ

ิ

จังหวัด

ลําดับ

โครงการ

737

738
739
740

741
742
743

744
745
746

747
748
749

750
751
752
753
754
755

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการบ้านแสงตะวัน

ถ.รังสิต-องครั
กษ์ กม. 28+430
ถ.รงสต
องครกษ
บริษทั รังสิตโฮลดิง้ จํากัด ต.บึงนํ้ารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี

โครงการบ้านแสนดาว

บริษทั เจ แอนด์ ดับบลิว ดี
เวลล็อปเม้นท์ จํากัด
ต.หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการบ้านแสนปลืม้

บริษทั แสนสิริ จํากัด
(มหาชน)

ซ.หัวหิน 75/1 ถ.เพชรเกษม ต.
หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการบ้านแสนสุข (จรูณสุข)

บริษทั แสนสิริ จํากัด
(มหาชน)

ต.หนองแก หัวหิน
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการบ้านอิงรัก

กองทุนรวมกินรี พร็อพ
เพอร์ต้ี

ซ.กานต์ประภา ถ.ประชาชืน่
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

โ
โครงการบิ
ก๊ ซี ซูเปอร์เ์ ซ็นเตอร์์ พัทยา

บริษทั บิก๊ ซี ซุปเปอร์เซ็น
เตอร์์ จํากัด (มหาชน)

ถ.สุขมุ วิท กม.147+800 ต.หนอง
ปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พัทยา

บริษทั บิก๊ ซี ซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน)

ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต (แก้ไขแบบ)

บริษทั บิก๊ ซี ซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน)

ต.วิชติ เมือง ภูเก็ต

โครงการบี.พี.แมนชั ่น (ส่วนขยาย)

ั บุรี
130/43 หมู่ 4 ต.รังั สิติ ธัญ
บริษทั บี.พี.แมนชั ่น จํากัด ปทุมธานี

โครงการบุญนคร อพาร์ทเม้นท์

ถ.สุขมุ วิท - พานทอง ต.บ้านเก่า
บริษทั พานทองนคร จํากัด พานทอง ชลบุรี

โครงการบทีทค รัรชดา
โครงการบู
ชดา

บริษทั สรยศ
บรษท
สิรยศ จากด
จํากัด

ซ.อินทามระ 49 แขวงดินแดง
ดินแดง กรงเทพมหานคร
ดนแดง
กรุงเทพมหานคร

โครงการเบล แอร์ พันวา คอนโดมิเนียม

บริษทั เบล แอร์ พันวา
จํากัด

ต.วิชติ เมือง ภูเก็ต

โครงการแบ็งค์คอก ฮอไรซอน-บางหว้า

บริษทั เจ้าพระยามหานคร
จํากัด

ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขต
ภาษีเจริญ

กทม.

ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขต
ภาษีเจริญ

กทม.

โครงการแบ็งค์คอก ฮอไรซอน-เพชรเกษม

บริษทั เจ้าพระยามหานคร
จํากัด

โครงการโบตานี่ บีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย)
โครงการโบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน
โครงการโบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน

บริษทั โบตานี่ ลอดจ์ จํากัด ตําบลนาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
ชะอํา เพชรบุรี
- ชะอํา เพชรบุรี

โครงการโบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน (เปลีย่ นแปลงรายละเอียด
โครงการ)

บริษทั โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน
จํากัด

โ

บริษทั เอส.พี.ซี พร็อพ
เพอร์ต้ี แอนด์ ดีเวลลอป
้ ์ ํ ั

ป

้ํ ฟ ั ่

์ ่

จังหวัด

ชะอํา เพชรบุรี
ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
ี

ลําดับ

756
757
758

759
760
761

762

763
764

โครงการ

เจ้าของโครงการ

766
767

โครงการประภากร เพลส
โครงการประภาวรรณ โฮม 1

บริษทั ประภาวรรณพร็อพ ถ.สุวนิ ทวงศ์ แขวงแสนแสบ มีน
เพอร์ต้ี (1993) จํากัด
บุรี กรุงเทพมหานคร

โครงการประสานมิตรธานี

บริษทั ประสานมิตร เอน
เตอร์ไพร์ส จํากัด

ถ.สุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตย
เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการปรับปรุงและขยายโรงแรม Sofitel Khaolak
Resort & Spa
โครงการปรับปรุงและขยายโรงแรมชะอํา วิลล่า บีช

บริษทั เดอะ เมจิก ลากูน
จํากัด
โรงแรมชะอํา วิลล่า บีช

ต.คึกึ คัก ตะกั ่่วปา่ พังงา
ต.ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

โครงการปรับปรุงและขยายอาคารแนเชอรัล เพลส
แมนชั ่น

บริษทั แนเชอรัล เพลส
แมเนจเม้นท์ จํากัด

ซ.ชินเขต 2/42 แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการปริญสิริ คอนโดมิเนียม

บริษทั ปริญสิริ จํากัด
(มหาชน)

แขวงมักกะสัน ราชเทวี กรุ
กรงเทพฯ
งเทพฯ

บริษทั ปริญสิริ จํากัด
(มหาชน)

ซ.ลาดพร้าว 44 ถ.ลาดพร้าว
แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

โครงการปา่ ตองเมอร์ลนิ (ส่วนขยาย)

บริษทั ปา่ ตองเมอร์ลนิ
จํากัด

ถ.นิมติ ใหม่ แขวงสามวา
ตะวันออก แขวงทรายกองดิ
ตะวนออก
แขวงทรายกองดนน
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
44 ถ.ทวีวงศ์ ต.ปา่ ตอง กะทู้
ภูเก็ต

โครงการปาล์มเครสเซนต์

บริษทั ปาล์ม ฮิลล์โฮม
จํากัด

โครงการปริญสิริ ทาวเวอร์ส

769
770

ชะอํา เพชรบุุรี

ซ.บรมราชชนนี 4 ถ.บรมราช
บริษทั ร่วมบุญ โฮมเพลส ชนนี แขวงบางบําหรุ บางพลัด
กรุงเทพฯ
จํากัด
บริษทั เจริญสิน พร็อพ
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
เพอร์ต้ี จํากัด

โครงการปิ่นเกล้า พาวิลเลีย่ น
768

จังหวัด

ป
นายอนันั ต์์ วิไิ ลประภากร
นางสาวสร้อยทิพย์ วิไล
ประภากร นางสาว
เสาวคนธ์ วิไลประภากร
และนายเอนก วิไล
ประภากร
ตําบลหน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา

โครงการปญั ญา เลคโฮม
765

ที่ตงั ้

โครงการปิ่นทองธานี

โครงการปิยาลัย รีสอร์ท

บริษทั ปิยาลัย โฮลดิง้
จํากัด

- - พังงา

โครงการปึกเตียน ซีววิ

บริษทั ปึกเตียน พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

หมู่ 3 ต.ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี

โ

ป

ิิ

โ

์

ิ ั ป

ิิ ํ ั

ิ

ั

จ.ชลบุรี

ลําดับ

โครงการ
โครงการเปลีย่ นแปลงการใช้อาคารทีพ่ กั อาศัยเป็ น
โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพ

772
773

774
775
776

777

778
779

780

เจ้าของโครงการ

บริษทั วิจติ รการค้า จํากัด

โครงการพงษ์พรรณ แมนชั ่น

โครงการพนาสิน เพลส เฟส 2

ถ.รามคําแหง - ศรีนครินทร์
บริษทั ยูไนเต็ล โฮมแลนด์ แขวงหัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
คอร์ปอเรชั ่น จํากัด

โ
โครงการพรธิ
สาร โโครงการ 5
โครงการพรรณสิริ คอนโดมิเนียม

บริษทั พรรณสิริ พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

โครงการพระยาภิรมย์-ชาโตว์ อินทาวน์

บริษทั พระยาภิรมย์ พร็อพ ถ.ซอยรัชดาภิเษก 13 ถ.
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ
เพอร์ต้ี จํากัด

โครงการพระราม 3 คอนโดมิเนียม

บริษทั อีสี เทอร์น์ สตาร์์
เรียลเอสเตท จํากัด
(มหาชน)

ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โครงการพราว รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน

บริษทั พราว รีสอร์ท หัว
หิน จํากัด

ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก หัวหิน
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการพราสนธิ ์ ปาร์ควิลล์ 3

บรษท
บริ
ษทั นนทวน
นันทวัน พรอพ
พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

หมู 8 บานลพอนหวหาร
หม่
บ้านลิพอนหัวหาร ตต.ศร
ศรี
สุนทร ถลาง ภูเก็ต

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท
จํากัด (มหาชน)

ซ.ประชาราษฎร์
บําเพ็ญ 20 ถ.ประชาราษฎร์
บําเพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

โครงการพหลโยธิน พาร์ค คอนโดมิเนียม
โครงการพหลโยธินคอนโดมิเนียม
โครงการพหลโยธนคอนโดมเนยม

โครงการพักอาศัย 8 ชัน้
โครงการพัฒนาอาคารสถานทีเ่ ต็มรูปแบบตามผัง
หลักของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

จังหวัด

กทม.

ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลําผักกูด
ธัญบุรี ปทุมธานี

781
782

784
785

ซอยราชวถถี 21 ถ.ราชวถ
ซอยราชวิ
ถ.ราชวิถี แขวง
บางยีข่ นั
เขตบางพลัด

ซ.ประดิพทั ธ์ 23 ถ.ประดิพทั ธ์
บริษทั พงษ์พรรณ แมนชั ่น แขวงสามเสนใน พญาไท
ญ
จํากัด
กรุงเทพมหานคร

โครงการพฤกษา คอนโด

783

ที่ตงั ้

แขวงสวนหลวง สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร

บริษทั ห้วยแก้ว เรียล
เอสเตท จํากัด
บริษทั ปริญสิริ จํากัด
(มหาชน)

109 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพมหานคร
ซ.พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร

บริษทั ปรีชากรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ตําบลท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์

กทม.

กทม
กทม.

ลําดับ
786
787
788

789

790
791

792
793
794

795

โครงการ

โครงการพฒนาอาคารสถานทเตมรู
โครงการพั
ฒนาอาคารสถานทีเ่ ต็มรปแบบตามผั
ปแบบตามผงหลก
งหลัก โรงพยาบาลพระพุ
โรงพยาบาลพระพทธชิ
ทธชนน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ราช พิษณุโลก
โครงการพัฒนาอาคารสถานทีเ่ ต็มรูปแบบตามผังหลัก
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

799
800

801

ที่ตงั ้

เพชรบูรณ์

โครงการพัทยา ซิต้ี รีสอร์ท

บริษทั พัทยา ซิต้ี จํากัด

โครงการพัทยา ซิต้ี รีสอร์ท 2

บริษทั พัทยา ซิต้ี 2005
จํากัด

ถ.พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี

โครงการพัทยา อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์

บริษทั อันเดอร์วอเตอร์
เวิลด์ พัทยา

ั่
ริมถ.สุขมุ วิท กม.149-150 ฝงขวา
ขาออกหมู่ 11 ต.หนองปรือ บาง
ละมุง ชลบุรี

โครงการพัทยา เอ้าท์เล็ท มอลล์

บริษทั พัทยา เอ้าท์เล็ท
มอลล์ จํากัด

ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการพิบลู ย์คอนโดวิลล์

บริษทั สุพรรณภูมบิ า้ น
และทีด่ นิ จํากัด

โครงการพีจี 2 พระราม 9 คอนโดมิเนียม

แขวงบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพฯ
ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
บริษทั รวยล้านล้าน จํากัด
เขตหวยขวาง
เขตห้วยขวาง

โครงการพีรญา รีสอร์ท

บริษทั ชบาญา แกรนด์ 1
ภูเก็ต จํากัด

ตําบลไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต

โครงการเพชรบุรี 36

บริษทั เฟรเกรนท์ พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

โครงการเพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5-บางใหญ่

บรษท
บริ
ษทั พรอพเพอรต
พร็อพเพอร์ต้ี
เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)

โครงการเพิม่ ทรัพย์ วิลล่า
โครงการไพร์ม เนเจอร์ วิลล่า ส่วนที3่ /1

บริษทั เพิม่ ทรัพย์วลิ ล่า
จํากัด
ตําบลศรีสนุ ทร ถลาง ภูเก็ต
บริษทั กาล่า แพลน จํากัด ตําบลชะอํา ชะอํา เพชรบุุรี

โครงการฟลอรัมพาร์ค

บริษทั วัชรสินธิ ์ทรัพย์
จํากัด

ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

ถ.ริมทางรถไฟสายเก่า(สาย
ปากนํ้า) สุขมุ วิท 50 แขวงพระ
โขนง คลองเตย กรุงเทพฯ

โครงการฟิฟตี้ ปาร์ค

โครงการฟื้นฟูเมืองประชานิเวศน์

ทีม คอนซัลติง้ เอ็นจิเนียร์ เทศบาลนิมติ รเหนือ แขวง
จํากัด
ลาดยาว จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
บริษทั ไอพีซี แอสเซท
จํากัด

กทม.

สาทร กรุงเทพฯ

บริษทั เก็สท์ อินน์ มิ
นิอ๊อฟฟิส บิลดิล จํากัด

โครงการฟูลเฮาส์ อ้อมน้อย

จังหวัด

90 ถ.ศรธรรมไตรปฏก
ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก เมื
เมอง
อง
พิษณุโลก

ถ.พัทยากลาง 13 ต.หนองปรือ
บางละมุง ชลบุรี

796
797
798

เจ้าของโครงการ

ต.ไร่ขงิ
อ.สามพราน

จ.นครปฐม

ลําดับ

โครงการ

803

เจ้าของโครงการ

804
805
806

807

โครงการโฟร์วงิ ส์ พาวิลเลีย่ น

ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหวหมาก
แขวงหัวหมาก
ถ.ศรนครนทร
บริษทั บอสตัน ปาร์ค จํากัด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โครงการโฟร์วงิ ส์ ศรีนครินทร์

ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
บริษทั บอสตัน ปาร์ค จํากัด บางกะปิ กรุงเทพฯ

โครงการภัทรนิเวศน์ (ฉัตรไพลิน)

หมู่ 8 ต.หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
บริษทั ภัทรค้าทีด่ นิ จํากัด ปทุมธานี

โครงการภัทรศรีพฒ
ั น์ ทาวเวอร์

ซ.พลเทพ ถ.พัฒนาการ แขวง
สวนหลวง สวนหลวง
บริษทั ภัทรศรีพฒ
ั น์ จํากัด กรุงเทพมหานคร

โครงการภูเก็ต ซิต้ี รีสอร์ท

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

811
812

813

โครงการโภคีธรา รีสอร์ท แอนด์ สปา

บริษทั ไทยรับเบอร์แคร์
จํากัด

โครงการมณีรนิ ทร์ เลค แอนด์ พาร์ค (ระยะที่ 3)

บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์
เฟ็ ค จํากัด (มหาชน)
ตําบลบางคูวดั เมือง ปทุมธานี

บริษทั มหาวศว
บรษท
มหาวิศว์ จํจากด
ากัด

โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี (ระยะที่ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี
โครงการมาย คอนโด ลาดพร้าว 27
สเปช จํากัด

817
818

ซ.ขีเ้ สือใหญ่ ถ.สุคนธสวัสดิ ์
แขวงลาดพร้าว ลาดพร้าว
กรงเทพฯ
กรุ
งเทพฯ
หมู่ 1 และ 9 ต.ลุ่มสุม่ ไทรโยค
กาญจนบุรี
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร

กทม.

ซ.สุขมุ วิทิ 81 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง

กทม.

ซ.สุขมุ วิท 52 แขวงบางจาก

กทม.

โครงการมาย คอนโด สุขมุ วิท 81 (ส่วนขยาย)

โครงการมายคอนโด สุขมุ วิท 52 (ส่วนขยาย)

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี
สเปซ จํากัด

โครงการมายคอนโดลาดพร้าว 27

บริษทั พลัสพร็อพเพอร์ต้ี
สเปซ จํากัด

โครงการมายคอนโดสุขมุ วิท 52 (ส่วนขยาย)

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี ซ.สุขมุ วิท 52 แขวงบางจาก พระ
สเปซ จํากัด
โขนง กรุงเทพฯ

โ

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี ซ.สุขมุ วิท 81 ถ.สุขมุ วิท แขวง
ป ํ ั
โ

โ

ิ

์

จ.ระยอง

ตต.หนองทะเล
หนองทะเล เมือง กระบี่

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี
สเปซ จํากัด

814
815

816

หมูท่ ่ี 2
บ้านแหลมทองหลาง ต.ซากพง
อ.แกลง

บริษทั ภูผา ธารา จํากัด

โครงการมนเทียรทิพย์ คอนโดทาวน์
โครงการมนเทยรทพย
คอนโดทาวน

จังหวัด

ถ.เทพกษัตรี ต.รัษฏา เมือง ภูเก็ต

โครงการภูผา ธารา
808
809

810

ที่ตงั ้

ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทเกษม
จตุจกั ร กรุงเทพฯ

ลําดับ
819
820
821

822

823
824

825
826
827

828
829
830
831
832
833

834

โครงการ
โ
โครงการมารี
นี ่า ริเิ วอร์โ์ ฮม

โครงการมารีน่าริเวอร์โฮม

เจ้าของโครงการ
บรษท
บริ
ษทั วนพลส
วันพลัส พรอพ
พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ที่ตงั ้

จังหวัด

ป
ป
ต.บางประกง
อ.บางประกง

จ.ฉะเชิงิ เทรา

บริษทั วันพลัสพร็อพเพอร์
ตี้ จํากัด
ต.บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

โครงการมารีบลู เขาเต่า

บริษทั เอ็มทะเล จํากัด

ต.หนองแก หัวหิน
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการมิคโคนอสคอนโดมิเนียม หัวหิน

บริษทั เมเจอร์ดเี วลล็อป
เม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ต.หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการมิตรไมตรี คอนโดมิเนียม

บริษทั ธรรมนําสุข จํากัด
และบริษทั สุนทรเรียล
เอสเตท จํากัด

ซ.ประชาอุทศิ 54 ถ.ประชาอุทศิ
แขวงบางมด ทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร

โครงการมิราเคิลแกรนด์

บริษทั แมจิก เอ็นเตอร์
ไพรส์ จํากัด

ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงตลาด
บางเขน ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร

โครงการมิเลนเนียม คอมเพล็กซ์

บริษทั นิวอิมพีเรียล โฮเต็ล
จํากัด (มหาชน) บริษทั
ศรัทั ธาธรรม จํากัดั และ
บริษทั ช. ชนะอนันต
ถ.วิทยุ แขวงปทุมวัน ปทุมวัน
พาณิขน์
กรุงเทพฯ

โครงการมุกดาราบีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย)
โครงการเมโทร อเวนิว รัชโยธิน

บริษทั มุกดาราบีช รีสอร์ท
จํากัด
ต.คึกคัก ตะกั ่วปา่ พังงา
บริษทั เมโทรสตาร
บรษท
เมโทรสตาร์ พร็
พรอพ
อพ
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
เพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

โครงการเมโทร อเวนิว รัชโยธิน

บริษทั เมโทรสตาร์พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

โครงการเมย์แฟร์ โฮเทล

บริษทั โกลเด้นแลนด์ (เมย์ ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี ปทุมวัน
แฟร์) จํากัด
กรุงุ เทพมหานคร

โครงการเมสัน กรีน คอนโดมิเนียม
โครงการเมืองใหม่ในภูมภิ าค จังหวัดเชียงราย 1

บริษทั โรจนะ พร็อพเพอร์ สุขมุ วิท 57 แขวงคลองตันเหนือ
ตี้ จํากัด
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
การเคหะแห่งชาติ
เมือง เชียงราย

โครงการแมคเคนนา

บริษทั แมคเคนนาแลนด์
จํากัด

ถ.พญาไท แขวงพญาไท ราชเทวี
กรุงเทพฯ

โครงการแมคเคนนา

บริษทั แมคเคนนาแลนด์
จํากัด

ถ.พญาไท
เขตราชเทวี

โครงการแมนฮัตตัน้ ชิดลม

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด

ถ.เพชรเกษม แขวงมักกะสัน ราช
เทวี กรุงเทพมหานคร

กทม.

รัชโยธิน

กทม.

ลําดับ

835
836

837
838
839

โครงการ

เจ้าของโครงการ

โครงการยันศรี กรุ๊ป

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ยันชิน
ก่อสร้าง

ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.68 แขวงบาง
พลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร

โครงการยิง่ โอฬารบ้านสวนคลอง 12

บริษทั โอฬารสรรพกิจ
จํากัด

ตําบลบึงนํ้ารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี

โครงการร่มทองเรสซิเดนท์

บริษทั แอสแพค พร็อพ
เพอร์ต้ี คอร์ปอเรชั ่น จํากัด หมู่ 1 ต.ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่

โครงการรอยัล การ์เด้น รีสอร์ท ภูเก็ต

หมู่ 3 บ้านสวนมะพร้าว หาดไม้
บริษทั ไม้ขาว วิลเลจ จํากัด ขาว ต.ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต

841
842

โครงการรอยัล ภูเก็ต มารีน่า (ระยะที่ 2)

บริษทั เฮอริเทจ แอสเซท
จํากัด

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร์

ถ.เพลินจิต ปทุมวัน
บริษทั มณียา เรียลตี้ จํากัด กรุงเทพมหานคร

โครงการรอยัลมณียา ทาวเวอร์

843
844
845

846

847
848

849

โครงการรอยัลฮิลล์ รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

จังหวัด

ถ.ศาลายาบางเลน ต.ศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม

โครงการรอยัล เจมส์ คอนโด
840

ที่ตงั ้

บริษทั มณียา ดีเวลลอป
เมนท์์
จํากัด
บริษทั อาร์ เอช อาร์ จํากัด

กม.8-9 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะ
แก้ว เมือง ภูเก็ต

ถ.เพลินจิต
เขตปทุมวัน

กทม.

ต.สาริกา อ.เมือง

จ.นครนายก

โครงการระยองบีช คอนโดเทล
โครงการระยองบช

บริษทั เอส พานช
บรษท
พานิช จากด
จํากัด

ถ.เลียบหาดแม่ราํ พึง ต.ตะพง
เมือง ระยอง
เมอง

โครงการระยองริเวอร์ไซด์เรสซิเดนซ์

บริษทั ศรีเมือง เรียล
เอสเตท จํากัด

ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน
เมือง ระยอง

โครงการรัชดา ซิต้ี 18

บริษทั ศรีชยั อินเตอร์
เนชั ่นแนล จํากัด

ซ.รัชดาภิเษก 18 แขวงสามเสน
นอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โครงการรัชดา ซิต้ี 18 เฟส 2

บริษทั ศรีชยั อินเตอร์
เนชั ่นแนล จํากัด

ถ.ซอย 20 มถุ
นา แยก 13 แขวง
มิถนา
สามเสนนอก ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

โครงการรัชดา ซิต้ี 18 เฟส 2

บริษทั ศรีชยั อินเตอร์
เนชั ่นแนล จํากัด

ถ.ซอย 20 มิถุนา แยก 13 แขวง
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โครงการรัชดาแมนชั ่น (อาคารพักอาศัย 8 ชัน้ )

บริษทั กรองทอง
อพาร์ตเม้นท์(บางกะปิ)
จํากัด

ซ.อินทามระ 47 ถ.ประชาสุข
แขวงดินแดง ดินแดง
กรุงเทพมหานคร

ลําดับ

โครงการ

ที่ตงั ้

จังหวัด

บรษท
บริ
ษทั แบงคคอก
แบงค์คอ็ ก ไนท
ไนท์
บาร์ซาร์
จํากัด

ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขต
จตุจกั ร

กทม.

โครงการราชาซิต้ี เลคไซด์ แอนด์ การ์เด้นโฮม

บริษทั ราชาเรียลเอสเตท
จํากัด

ต.ศิลา เมือง ขอนแก่น

โครงการริทซ์คาร์ลตัน คอนโดมิเนียม

บริษทั ตากสิน โฮเทล โฮล ถ.เจริญนคร แขวงคลองตันไทร
ดิง้ ส์ จํากัด
คลองสาน กรุงเทพฯ

โครงการรัชดา-ลาดพร้าว คอมเพล็กซ์
850
851

852
853
854

855
856
857

858

โครงการริมบึงอินน์
โครงการรีเจ้น โฮม ถ.ซอยสุ
โครงการรเจน
ถ.ซอยสขมวิ
ขมุ วทท 85 โครงการ 2

เจ้าของโครงการ

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ริมบึง
อินน์
บริษทั รีเจ้นท์ กรีน
เพาเวอร์์ จํากัดั

ถ.รอบบึง ต.ในเมือง เมือง
ขอนแก่น
แขวงบางจาก เขตพระโขนง

โครงการรีเจ้นท์ โฮม

บริษทั รีเจ้นท์ กรีน พาว
เวอร์ จํากัด

ซ.พหลโยธิน 67/1 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน
กรุงเทพฯ

โครงการรีเจ้นท์ โฮม

บริษทั รีเจ้นท์ กรีน พาว
เวอร์ จํากัด

ถ.สุขมุ วิท 85 แขวงบางจาก พระ
โขนง กรุ
กรงเทพฯ
งเทพฯ

โครงการรีเจ้นท์ โฮม

บริษทั รีเจ้นท์ กรีน
เพาเวอร์ จํากัด

ซ.โชคชัยร่วมมิตร 16/27 แขวง
ลาดยาว จตุจกั ร กรุงเทพฯ

บริษทั รีเจ้นท์ กรีน
เพาเวอร์ จํจากด
เพาเวอร
ากัด

ซ.พหลโยธิน 67 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน
กรงเทพมหานคร
กรุ
งเทพมหานคร

โครงการรีเจ้นท์ โฮม
โครงการรเจนท

บริษทั รีเจ้นท์ กรีน
เพาเวอร์
จํากัด

โครงการรีเจ้นท์ โฮม
859
860
โครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนสุขมุ วิท 85 โครงการ 2
โครงการรีเจ้นท์ โฮม ประชาชืน่

ถ.ซอยสรรพาวุธ 2
แขวงบางนา เขตบางนา

กทม.

กทม.

บริษทั รเจนท
รีเจ้นท์ กรน
กรีน
บรษท
เพาเวอร์ จํากัด

แขวงบางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ

บริษทั รีเจ้นท์ กรีน
เพาเวอร์
จํากัด

ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร

กทม.

บริษทั รีเจ้นท์ กรีน
เพาเวอร์
จํากัด

ถ.ซอยพหลโยธิน 67/1 แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กทม.

861
โครงการรีเจ้นท์ โฮม พหลโยธิน 67/1
862
863
โ

่ป

์

้ ์

บริษทั เพชรพิทกั ษ์ ดีเวลล ถ.รุง่ ประชา แขวงบางบําหรุ บาง
ป ้ ์ ํ ั
ั

ลําดับ
864
865
866

867
868
869
870
871
872

873
874
875

โครงการ

เจ้าของโครงการ

โ
โครงการเรชซิ
เิ ดนซ์์ สุขมุ วิทิ 55

บรษท
บริ
ษทั อนชาฟ
อินชาฟ เอสเตท
จํากัด

877
878

879
880
881

882
883

จังหวัด

ั นา
แขวงคลองตันั เหนืือเขตวัฒ

กทม.

โครงการเรดิสนั พลาซ่า รีสอร์ท พันวาบีช

บริษทั พันวาบีช พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ตําบลวิชติ เมือง ภูเก็ต

โครงการเรสซิเด้นท์ สุขมุ วิท 55

บริษทั อินซาฟ เอสเตจ
จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 55 แขวงคลองตัน
เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ส่วน บริษทั แอร์พอร์ตเนิสซิ่
ขยาย
งโฮม จํากัด

ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม สาย
ไหม กรุงเทพฯ

โครงการโรงพยาบาล ศรีสะเกษ (ขยาย)

ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้ เมือง ศรีสะ
เกษ

โรงพยาบาล ศรีสะเกษ

โโครงการโรงพยาบาล
โ
ศรีสะเกษ (ขยาย)
โครงการโรงพยาบาล อุทยั ธานี
โครงการโรงพยาบาลกระบี่

โรงพยาบาลกระบี่

ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้ เมือง ศรีสะ
เกษ
ตําบลอุทยั ใหม่ เมือง อุทยั ธานี
ต.ปากนํ้า เมือง กระบี่

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (ส่วนขยาย)

มูลนิธแิ ห่งสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย

ถ.สีลม แขวงสุรยิ วงศ์ บางรัก
กรุงเทพมหานคร

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

บริษทั วัฒนเวช จํากัด

ใ ่ เมือื ง
ถ.ท่่าหลวง ต.วัดั ใหม่
จันทบุรี

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด

หมูท่ ่ี 1 ซ.บัวตรี ถ.สุขมุ วิท ต.วัง
บริษทั ตราดเวชกิจ จํากัด กระแจะ เมือง ตราด

โ
โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ

1 ซ.บัวตรี ถ.สุขมุ วิท ต.วัง
กระแจะ เมอง
เมือง ตราด

โครงการโรงพยาบาลกรงเทพ-ตราด
โครงการโรงพยาบาลกรุ
งเทพ-ตราด
876

ที่ตงั ้

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

บริษทั โรงพยาบาล
กรุงเทพภูเก็ต จํากัด

แยกสามกอง ถ.เยาวราช ต.
ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต (ส่วนขยาย)

บริษทั โรงพยาบาล
กรุงเทพภูเก็ต จํากัด

แยกสามกอง ถ.เยาวราช ต.นา
ใหญ่ เมือง ภูเก็ต

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (ส่วนขยาย)

บริษทั โรงพยาบาล
บรษท
กรุงเทพระยอง จํากัด

8 หมู่ 2 ซ.แสงจั
ซ.แสงจนทรเนรมตร
นทร์เนรมิตร ต.
เนินพระ เมือง ระยอง

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โครงการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

บริษทั โรงพยาบาล
กรุงเทพหาดใหญ่ จํากัด
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ถ.คลองเรียน 1 หาดใหญ่ สงขลา
เมือง กาฬสินธุ์

โครงการโรงพยาบาลจุฑารัตน์ 3

บริษทั โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จํากัด

โครงการโรงพยาบาลชัยปราการ

บริษทั โรงพยาบาลชัย
ปราการ จํากัด

โครงการโรงพยาบาลชัยภูม-ิ ราม
โ
โ

บริษทั โรงพยาบาลชัยภูม-ิ
ราม จํากัด
ต.ในเมือง เมือง ชัยภูมิ
่
ื

กม.13 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
บางพลี สมุทรปราการ
ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง
พระประแดง สมุทรปราการ

ลําดับ
885
886
887

888
889
890

891
892
893

894
895
896

โครงการ

898
899
900
901

ที่ตงั ้

โครงการโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม 2

บรษท
บริ
ษทั เทพปญญาธุ
เทพปญั ญาธรกิ
รกจจ
จํากัด

โครงการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ชัน้ ที่ 2

ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง
บริษทั เทพธัญญาภา จํากัด คลองเตย กรุงเทพฯ

โครงการโรงพยาบาลนนทเวช รตนาธเบศร
รัตนาธิเบศร์

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช
จํากัด (มหาชน)
จากด

ต บางกระสอ ออ.เมองนนทบุ
ต.บางกระสอ
เมืองนนทบรีร

โครงการโรงพยาบาลนวนคร อยุธยา (ส่วนขยาย)

บริษทั อยุธยาการแพทย์
จํากัด

โครงการโรงพยาบาลนวนคร อยุธยา (ส่วนขยาย)

บริษทั อยุธยาการแพทย์
จํากัด

ต.คลองจิก บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา

โครงการโรงพยาบาลนวนครอยุธยา

บริษทั อยุธยาการแพทน์
จํากัด

ถ.สายเอเชีย ต.คอลงจิก บางปะ
อิน พระนครศรีอยุธยา

โครงการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
โครงการโรงพยาบาลน่าน

บริษทั มีนบุรกี ารแพทย์
จํากัด

โครงการโรงพยาบาลบางกอก 8 อินเตอร์เนชั ่นแนล

ถ.เอกชัย แขวงบางบอน บาง
บอน กรุงเทพฯ

โครงการโรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั ่นแนล

บรษท
บริ
ษทั ฮอสพทอล
ฮอสพิทอล เน็
เนทท
เวิรค์ จํากัด

8/245 ถ.พระราม
ถ พระราม 2 แขวงบางมด
จอมทอง กรุงเทพมหานคร

โครงการโรงพยาบาลบางกอกอินเตอร์

บริษทั โรงพยาบาล
บางกอก อินเตอร์ จํากัด

ถ.เอกชัย แขวงบางบอน บาง
บอน กรุงเทพมหานคร

โครงการโรงพยาบาลบางนา 5 (เทพารักษ์)

ถ.บางนา-ตราด กม.23.3 หมู่ 3
บริษทั โรงพยาบาลบางนา ต.บางเสาธง กงอ.บางเสาธง
กิง่ อ.บางเสาธง
บรษท
จํากัด
สมุทรปราการ
บริษทั โรงพยาบาลบางนา
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จํากัด
บริษทั โรงพยาบาลบางนา กม.11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลี
จํากัด
ใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ

โครงการโรงพยาบาลบําราศนราดูร (ส่วนขยาย)
โครงการโรงพยาบาลพระนั ่งเกล้า

กรมควบคุมโรคติดต่อ

โครงการโรงพยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลก
ฉบับแก้ไข ครัง้ ที่ 2
โ
โ
่ ิ ี
่

โรงพยาบาลพระพุทธชิน
ราช พิษณุโลก

จ นนทบรีร
จ.นนทบุ

แขวงมีนบรี
บุรี กรุ
กรงเทพมหานคร
งเทพมหานคร
ตําบลในเวียง เมือง น่าน

บริษทั โรงพยาบาล
บางกอก 8 อินเตอร์เนชั ่น
แนล จํากัด

โครงการโรงพยาบาลบางนา 5 (เทพารักษ์)

จังหวัด

ตําบลฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่

61/9 ถ.สายเอเชีย กม.56 ต.
คลองจิก บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา

โครงการโรงพยาบาลบางนา 2
897

เจ้าของโครงการ

ซ.บําราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.
ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี
ริมแม่น้ําเจ้าพระยา นนทบุรี
90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก เมือง
พิษณุโลก
ํ ใ ี
ื
่

จ.สมุทรปราการ

ลําดับ
903
904
905

906
907
908

โครงการ

910
911

โครงการโรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี

ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการโรงพยาบาลมงกุฏระยอง

บริษทั ระยองเฮ็ลธ์แคร์
จํากัด

ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด เมือง
ระยอง

โครงการโรงพยาบาลมหาชัย 2 (ส่วนขยาย)

บริษทั เพชรเกษมเวชกิจ
จํากัด

ตําบลอ้อมน้อย กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร

โครงการโรงพยาบาลมหาชัย 3

บริษทั ไทย แวลู แคร์ จํากัด ตําบลมหาชัย เมือง สมุทรสาคร

โครงการโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ
เขต 6 ขอนแก่น

913
914

915
916
917

918
919

ตําบลในเมือง เมือง ขอนแก่น
168/26 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด
บริษทั รวมชัยประชารักษ์ กม. 28-29 ต.บางบ่อ บางบ่อ
จํากัด
สมุทรปราการ

โครงการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด (ส่วนขยาย) อาคาร
ผูป้ ว่ ยพิเศษขนาด 60 เตียง

ตําบลในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด

โ
ถ.รามคําํ แหง แขวงหัวั หมาก
บริษิ ทั โรงพยาบาล
โครงการโรงพยาบาลรามคําแหง อาคาร 4 (ส่วนขยาย) รามคําแหง จํากัด (มหาชน) บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บริษทั วิชญเวช จํากัด

ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด ปากเกร็ด
นนทบุรี

โครงการโรงพยาบาลวิชญเวช
โครงการโรงพยาบาลวชญเวช

บริษทั วชญเวช
บรษท
วิชญเวช จากด
จํากัด

ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด ปากเกร็ด
นนทบรีร
นนทบุ

โครงการโรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาครสูง 9 ชัน้
จํานวน 1 อาคาร

บริษทั โรงพยาบาลวิภา
ราม จํากัด

ถ.สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร
เมือง สมุทรสาคร

โครงการโรงพยาบาลศรีวชิ ยั 2 (ส่วนขยาย)

บริษทั สายวิชยั พัฒนา
จํากัด

แขวงหนองค้างพลู หนองแขม
กรุงเทพฯ

โครงการโรงพยาบาลวิชญเวช
912

ที่ตงั ้

บรษท
บริ
ษทั โรงพยาบาล ภทร
ภัทร
จํากัด

โครงการโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์
909

เจ้าของโครงการ

่ย
โครงการโรงพยาบาลศรสสะเกษ
โครงการโรงพยาบาลศรี
เกษ (ขยายอาคารผูป้ ววย
และอาคารโรงครัว-โรงอาหาร)

ตําบลเมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ
บริษทั โรงพยาบาลศีคริ
นทร์ จํากัด (มหาชน)

ซ.ลาซาล ถ.ศรีนครินทร์ บางนา
สมุทรปราการ

โครงการโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

บริษทั เจ ดี เอส จํากัด

ถ.นิพนั ธ์สงเคราะห์ 1 เขต
เทศบาลเมืองหาดใหญ่ หาดใหญ่
สงขลา

โครงการโรงพยาบาลสนามจันทร์

บริษทั โรงพยาบาลสนาม
จันทร์ จํากัด

ต.สนามจันทร์ เมือง นครปฐม

โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช
295 ถ.พหลโยธิน เมือง ตาก

โครงการโรงพยาบาลศิครินทร์ ส่วนขยาย

จังหวัด

ลําดับ

โครงการ

เจ้าของโครงการ

920

921
922
923

โครงการโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ขยาย)

ถ.จักกะพาก ต.ปากนา
ต.ปากนํ้า เมอง
เมือง
71 ถ.จกกะพาก
สมุทรปราการ

โครงการโรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี

18 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว
เมือง สระบุรี

โครงการโรงพยาบาลสายไหม

บริษทั โรงพยาบาลสาย
ไหม จํากัด

ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม สาย
ไหม กรุงเทพฯ

บริษทั สินแพทย์ จํากัด

กม.8.5 ถ.รามอินทรา แขวงคัน
นายาว คันนายาว
กรุงเทพมหานคร

โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2

924
925
926

927
928
929

930

931
932

933
934
935

936

ที่ตงั ้

โ
โครงการโรงพยาบาลสิ
โ
รโิ รจน์์(ส่วนขยาย)
โครงการโรงพยาบาลสุขมุ วิท

บริษทั ภูเก็ตอินเตอร์เนชั ่น ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วิชติ
แนล ฮอลปิตอล จํากัด
เมือง ภูเก็ต
ถ.สุขมุ วิท แขวงพระโขนงเหนือ
บริษทั ปิยะศิริ จํากัด
เขตวัฒนา
2/1 หมู่ 5 ถ.จรดวิถถี ่อง ต.บ้าน
กล้วย เมือง สุโขทัย

โครงการโรงพยาบาลสุโขทัย (ส่วนขยาย)

โรงพยาบาลสุโขทัย

โครงการโรงพยาบาลเสรีรกั ษ์

โ
รี กั ษ์์ ถ.สุขาภิบิ าล 2 แขวงมีนี บุรี มีนี
บริษิ ทั โรงพยาบาลเสรี
บุรี กรุงเทพมหานคร
จํากัด

โครงการโรงพยาบาลเอกชัย

บริษทั เอกชัย การแพทย์
จํากัด

โครงการโรงเรมเซาท์ ซีซ รีรสอรท
โครงการโรงเรมเซาท
สอร์ท

บริษทั เซาทซรสอรท
บรษท
เซาท์ซรี สี อร์ท จํจากด
ากัด ตาบลกะรู
ตําบลกะรนน เมื
เมอง
อง ภเก็
ภูเกตต

หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม เมือง
สมุทรสาคร

โครงการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว

ถ.วิชติ สงคราม ต.ลาดเหนือ เมือง
ภูเก็ต

โครงการโรงแรม

บริษทั ภาณุอนิ เตอร์
เนชั ่นแนล เมนเนจเมนต์
จํากัด

755/4 ซ.วัดภคินีนาถ ถ.ราชวิถี
บางพลัด กรุงุ เทพฯ

โครงการโรงแรม

บริษทั อาคารเวสเทิรน์
จํากัด

ต.แม่ราํ พึง บางสะพาน
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการโรงแรม "Somerset Suwan Park View"

บริษทั สุวรรณ เรสสิเด้นซ 9 ซ.ต้นสน ถ.เพลินจิต แขวง
สวีท จํากัด
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ

โครงการโรงแรม "The Haven Resort"

บริษทั เดอะฮาเว่น รีสอร์ท
จํากัด
ถ.ชลาสมุทร ชะอํา

โครงการโรงแรม 150 ห้อง

ซ.หัวหิน 94 ถ.เพชรเกษม ต.หัว
บริษทั ตระกูลโฆษิต จํากัด หิน หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการโรงแรม 17 ชัน้

บริษทั แปซิฟิค แมนชั ่น
จํากัด

แขวงบางบําหรุ บางพลัด
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด

กทม.

ลําดับ
937
938

939

940
941

942
943
944

โครงการ
โครงการโรงแรม 182 ห้อง
โครงการโรงแรม 188 ห้อง สุขมุ วิท 10

โครงการโรงแรม 269 ห้อง

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

บริษทั เดวิดสัน จํากัด
บริษทั นายจัน เอสเตท
จํากัด

ถ.ราชปรารภ แขวงมั
แขวงมกกะสน
กกะสัน
ราชเทวี กรุงเทพฯ
ถ.ซอยสุขมุ วิท 10 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย

บริษทั เดวิดสัน จํากัด

ถ.รามคําแหง 15 ซ.รามคําแหง
15 แขวงหัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด

กทม.

บริษทั แกรนด์ แอสเสท ดี ซ.สุขมุ วิท 27 ถ.สุขมุ วิท แขวง
คลองเตยเหนือ วัฒนา
โครงการโรงแรม 34 ชัน้ 338 ห้อง และ อาคารจอดรถ เวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
(ส่วนขยาย)
โ
โครงการโรงแรม
โ
42 ห้อง

บริษทั รัตนาและบุตร จํากัด ถ.ปฏัก ต.กะรน เมือง ภูเก็ต

โครงการโรงแรม 44 ห้อง

บริษทั วงศ์ชมสิน กรุ๊ป
จํากัด

โครงการโรงแรม 52 ห้อง
โครงการโรงแรม 7 ชัชนน้ และชนใต้
และชัน้ ใต้ดนิ 2 ชัชนน้

บริษทั ภูเก็ตโฮมเซ็นเตอร์
จํากัด
ต.เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
บริษทั พาร์ค รอยล
รอยัล จํากด
กัด
ซซ.สุสขมวิ
ขมุ วิท 18 แขวงคลองเตย

โครงการโรงแรม ALL SEASON

บริษทั เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์
จํากัด

โครงการโรงแรม Amaranth

บรษท
บริ
ษทั บานไมรู
บานไม่รโ้ รย
สุวรรณภูมิ จํากัด

โครงการโรงแรม Ambassador Palace
โครงการโรงแรม Ambassador Palace ของกองทุน
รวมไทยมิลเลนเนียม

ซ.สุขมุ วิท 11 แขวงคลองเตย
กองทุนรวมไทยมิวเรเนียม เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา
กองทุุนรวม วรรณ จํากัด

ถ.นเรศดําริห์ หัวหิน
ประจวบคีรขี นั ธ์

ถ.พหลโยธิน
ซอย 3 แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท

กทม.
กทม
กทม.

945
946
947

948
949
950

951
952
953

โครงการโรงแรม Chateau De Bangkok
โครงการโรงแรม Chateau De Bangkok
โครงการโรงแรม CITADINES BANGKOK
SUKHUMVIT ASOKE
โครงการโรงแรม Gumeirah Private Island
โครงการโรงแรม Holiday Inn Express Siam

ตต.ราชาเทวะ
ราชาเทวะ บางพล
บางพลี
สมุทรปราการ

บริษทั ร่วมฤดี เอสเตท
จํากัด
บริษทั ร่วมฤดี เอสเตท
จํากัด

ซ.ร่วมฤดี 1 ถ.เพลินจิต แขวง
ลุมพินี ประทุมวัน กรุงเทพฯ

บริษทั บูทคิ แอสเซ็ทส์
จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตย
เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
ภูเก็ต

สํานักงานพระคลังข้างที่
สํานักพระราชวัง

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน

กทม.

กทม.

กทม.

ลําดับ
954
955
956
957
958
959

960
961
962

โครงการ

964
965

โครงการโรงแรม IBIS FENIX HOTEL
โครงการโรงแรม Long Beach Hotel
โครงการโรงแรม Metropolitan
โครงการโรงแรม Nova Plaza Hotel
โครงการโรงแรม Nova Plaza Hotel

บริษทั ซีไซด์ พร็อพเพอร์ ถ.สาทรใต้ สาทร
ตีส้ ์ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
บริษทั โนวา พลาซ่า จํากัด
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
บริษทั โนวาพลาซ่า จํากัด ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการโรงแรม Renaissance ภูเก็ต

บริษทั ซีคอน โฮเท็ล
แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

โครงการโรงแรม WEST SANDS RESORT

บริษทั ซีซดี ี โฮเท็ล แอนด์
ต.ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
รีสอร์ท จํากัด

โครงการโรงแรม กะตะ ปาล์ม รีสอร์ท เฟส 2

บริษทั กะตะปาล์ม รีสอร์ท
จํากัด
หมู่ 3 ต.กะรน เมือง ภูเก็ต

โครงการโรงแรม เค.พี.เค โฮเต็ล

โครงการโรงแรม เค.พี.เค โฮเท็ล
โครงการโรงแรม ชีวา กะตะ รีสอร์ท

966
967
968

969
970
971
972

973
974

ที่ตงั ้

บรษท
บริ
ษทั ฟนาเทกซ
ฟีนาเท็กซ์ อนเตอร
อินเตอร์ ซ.สขมวิ
ซ.สุขมุ วทท 11 ถ.สุ
ถ.สขมวิ
ขมุ วทท วฒนา
วัฒนา
เนชั ่นแนล จํากัด
กรุงเทพฯ
บริษทั ทรายมณี จํากัด
5 ต.นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการโรงแรม แกรนด์ เซ็นทรัล จอมเทียน
963

เจ้าของโครงการ

โครงการโรงแรม แชมป์ พัทยา (ส่วนขยาย)

บริษทั แกรนด์ เซ็นทรัล
จอมเทียน จํากัด
บริษทั บิลเลียนคอนโด
จากด
จํากัด
บริษทั บลิวเลียนคอนโด
จํากัด
บริษทั ชีวา กะตะ รีสอร์ท
จํากัด
บริษทั อามาดาส
บรษท
อํามาด๊าส คอร์
คอร
ปอเรชัน จํากัด

โครงการโรงแรม ซีววิ ปา่ ตอง เฟส 2
โครงการโรงแรม เซ็นทรัล พัทยา

โครงการโรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ บีช รีสอร์ท
โครงการโรงแรม เดอะ เจ เค โฮเต็ล
โครงการโรงแรม เดอะซิต้ี ศรีราชา
โครงการโรงแรม ทีทอี นิ น์

โครงการโรงแรม เทวราชธารริน
โครงการโรงแรม ปา่ ตองลอดจ์ ฮอลิเดย์

จังหวัด

จ.ชลบุรี

ต.ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต

ถ.หาดจอมเทียน ต.หนองปรือ
บางละมุง ชลบุรี
ต.สํานักขาม อ.สะเดา

จ.สงขลา

ต.สํานักขาม สะเดา สงขลา
68/42 หมู่ 2 ถ.เกศขวัญ ต.กะรน
เมือง ภูเก็ต
เมืองพัทยา

จ.ชลบุรี

ตําบลปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต
บริษทั ลีชวั ร์ ฮอลิเดย์
ปาร์ค จํากัด
บริษทั แมราพงการเดน
แม่ราํ พึงการ์เด้น
บรษท
บีช จํากัด
บริษทั เจ เค ธุรกิจ จํากัด

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

ต.ตะพง เมือง ระยอง
หมู่ 1 ต.กะรน เมือง ภูเก็ต
- ศรีราชา ชลบุรี

บริษทั ธนกร อพาร์ทเม้นท์
จํากัด
หมู่ 1 ต.บางกะดี เมือง ปทุมธานี
หมู่ 10 ต.กระมัง
พระนครศรีอยุธยา
บริษทั เทวราชธารริน จํากัด พระนครศรีอยุธยา
บริษทั ปา่ ตองลอดจ์ ฮอลิ
เดย์ จํากัด
ถ.พระบารมี ต.ปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต

จ.ชลบุรี

ลําดับ
975
976
977

978

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการโรงแรม ภูเก็ต ซีนิธ บีช โฮเต็ล

บรษท
บริ
ษทั บ.โอ.ภู
บี.โอ.ภเก็
เกตไวทบช
ตไวท์บชี
จํากัด
ตําบลสาคู ถลาง ภูเก็ต

โครงการโรงแรม ภูเก็ต ซีนิธ บีช โฮเต็ล (ขยาย)

บริษทั บี.โอ.ภูเก็ตไวท์บชี
จํากัด
ต.สาคู ถลาง ภูเก็ต

บริษทั ศูนย์การศึกษาและ
การบริหารสหเทคโนโลยี
โครงการโรงแรม ยูนิเทค
จํากัด
โครงการโรงแรม รอยัล แบงคอก โฮเต็ล โครงการสา บริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้
ธร สแควร์
จํากัด

ประจวบคีรขี นั ธ์
แขวงสีลม เขตบางรัก

โครงการโรงแรม ริดเจส รอยัล ปาร์ค บีช รีสอร์ท
(ส่วนขยาย)

บริษทั ภัทรบีช รีสอร์ท
จํากัด

โครงการโรงแรม ลําพูนธานี

บริษทั ทราเวล แอนด์ คอน
เฟอเรนซ์ จํากัด
ตําบลเวียงยอง เมือง ลําพูน

981

โครงการโรงแรม อันดามัน ฮอลิเดย์ รีสอร์ท

บริษทั กระบี่ คอทเทจ
จํากัด

982
983

โครงการโรงแรม อาร์ เค นิจโิ กะ โฮเต็ล

บริษทั อาร์ เค นิจโิ กะ จํากัด ตําบลวังด้ง เมือง กาญจนบุ
กาญจนบรีรี

โครงการโรงแรม อุบลบุรี

บริษทั วรพงษ์ ริเวอร์
พาร์ค จํากัด

โครงการโรงแรมกมล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษทั กมล แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด
ถ.ทวีวงศ์ ต.ปา่ ตอง กระทู้ ภูเก็ต

โครงการโรงแรมกมลาบีช โฮเทล

ห้หางหุ
างห้นสวนจากด
ส่วนจํากัด โอเชยน
โอเชีย่ น
รีสอร์ท
หมู่ 3 ต.กมลา กะทู้ ภูเก็ต

โครงการโรงแรมกมลารีสอร์ท

บริษทั ภูเก็ตพัฒนา
ทรัพยากร จํากัด

979
980

984
985
986

987
988
989

โครงการโรงแรมกระบี่ เนชั ่นแนล พาร์ค รีสอร์ท
โครงการโรงแรมกระบีซ่ ติ โ้ี ฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
โครงการโรงแรมกระบีร่ สี อร์ทโฮเต็ล จังหวัดกระบี่

990
991
992

บริษทั กระบี่ เนชั ่นแนล
พาร์ค รีสอร์ท จํากัด
บริษทั เอ็ม บี เค โฮเต็ล
แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

จังหวัด

หาดบางเทา ต.เชิงทะเล ถลาง
ภูเก็ต

ตําบลหนองทะเล เมือง กระบี่

ถ.เทศบาล 82 ต.วารินชําราบ วา
รินชําราบ อุบลราชธานี

ต.กมลา กะทู้ ภูเก็ต
ต.อ่าวนาง เมือง กระบี่
ตําบลปากนํ้า เมือง กระบี่
หมู่ 2 บ้านคลองม่วง ต.หนอง
ทะเล เมือง กระบี่

โครงการโรงแรมกรีนเวิรล์ ฮอทสปริง รีสอร์ท

6 บ้านหินดาด ต.หินดาด ผาภูมิ
กาญจนบุรี

โครงการโรงแรมกะตะบุรรี สี อร์ท

บริษทั กะตะธานี จํากัด

หาดกะตะน้อย ต.กะรน เมือง
ภูเก็ต

โครงการโรงแรมกะรนเวล รีสอร์ท

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด กะรน
เวลรีสอร์ท

ถ.ปฏัก ต.กะรน เมือง ภูเก็ต

โครงการโรงแรมการ์เด้น คริฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
่

บริษทั การ์เด้น คริฟพาร์ค ซ.นาเกลือ 16 ต.นาเกลือ บางละ
ํ ั
ี

กทม.

ลําดับ
994
995

996
997
998
999
1000
1001

1002
1003
1004

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการโรงแรมการ์เด้นวิว เบตง

บรษท
บริ
ษทั โรงแรมการเดนวว
โรงแรมการ์เด้นวิว
เบตง จํากัด

โครงการโรงแรมการิน

37 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง
บริษทั โรงแรมการิน จํากัด เมือง อุดรธานี

โครงการโรงแรมกินรี เฮ้าส์
โครงการโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กะรน ภูเก็ต

บริษทั บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิง้ ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า กบินทร์
บุรี ปราจีนบุรี
จํากัด
บริษทั กะรนวิว จํากัด
ต.กะรน เมือง ภูเก็ต

โครงการโรงแรมแกรนด์ปาร์ค
โครงการโรงแรมโกลเด้นบีช รีสอร์ท

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ศรี
บุรนิ ทร์
นายเติมศักดิ ์ จิววุฒพิ งศ์

ถ.ปากนคร ต.คลัง เมือง
นครศรีธรรมราช
หมู่ 2 ต.อ่าวนาง เมือง กระบี่

โ
โครงการโรงแรมขนาด
โ
153 ห้อง

บริษทั เกษมกิจ จํากัด

44/2 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ
เมือง เชียงใหม่
ใ

โครงการโรงแรมขนาด 28 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้

บริษทั เจนคระ พัฒนาทีด่ นิ
จํากัด

โครงการโรงแรมขนาด 28 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้

บริษทั เจนคระพัฒนาทีด่ นิ ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่
จํากัด
บางคอแหลม กรุ
กรงเทพฯ
งเทพฯ

โครงการโรงแรมคลับ เมดิเตอร์ราเน

บริษทั ฮอลิเดย์วลิ เลจเจส
(ประเทศไทย) จํากัด

- เบตง ยะลา

ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม

ตําบลกะรน เมือง ภูเก็ต

โครงการโรงแรมคอทยาร์ดโดยแมริออทภูเก็ตหาดปา่ บริษทั เดซติเนชั ่นพร็อพ
ตอง
เพอร์ต้ี (ทรอปคานา)
เพอรต
(ทรอปิคาน่า) จากด
จํากัด ซ.รวมใจ
ซ.ร่วมใจ ต.ปาตอง
ต.ปา่ ตอง กะทู
กะท้ ภูภเก็
เกตต
1005
1006
1007

1008
1009
1010

1011

โครงการโรงแรมคอร์ตยาร์ด กรุงเทพ

บริษทั เอราวัณ ราชดําริ
จํากัด

โครงการโรงแรมคอรัลบีช

บริษทั Siam Lodge Grop
of Hotels จํากัด
104 หมู่ 4 ต.ปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต

โครงการโรงแรมคันทรี มารีนา ฮิลตัน

บริษทั คนทร
คันทรี (ปร
(ประเทศ
บรษท
เทศ
ไทย) จํากัด

หมู่ 1 ต.บางปะกง
ต.บางป กง บางป
บางปะกง
กง
ฉะเชิงเทรา

โครงการโรงแรมคารานี่ อยุธยา

บริษทั รังสิต พรอสเพอร์
เอสตท จํากัด

ถ.โรจนะ ต.ธนู อุทยั
พระนครศรีอยุธยา

โครงการโรงแรมเคป เซียนนา ภูเก็ต

บริษทั พาราไดซ์ บีช
กมลา จํากัด

ถ.ลายิ-นาคาเล ต.กมลา กะทู้
ภูเก็ต

โครงการโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รี
สอร์ท

บริษทั เกียรติผล จํากัด
(มหาชน)

ถ.เลียบหาดนาจอมเทียน ต.
หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการโรงแรมชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท

บริษทั ชุมพรคาบาน่า
จํากัด

ต.สะพลี ปะทิว ชุมพร

โ

บริษทั บ้านฉาง แลนด์
์
์ ํ ั

โ

ั

้

ี

์

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ํ

้

กทม.

ลําดับ

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

1013

โครงการโรงแรมเชอราตัน รเวอรแคว
โครงการโรงแรมเชอราตน
ริเวอร์แคว

1014

โครงการโรงแรมแชงกรี-ลา โฮเต็ล เชียงใหม่ ส่วน
ขยาย

บริษทั แชงกรี-ลา โฮเต้ล
จํากัด (มหาชน)

โครงการโรงแรมแชมป์พทั ยา (ส่วนขยาย)

บริษทั อัมมาด๊าสคอร์ปปอ
เรชั ่น จํากัด

โครงการโรงแรมโชคเศรษฐี

บริษทั โชคนาบุญ จํากัด

โครงการโรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เลคพอยท์

ซ.สุขมุ วิท 16 ถ.รัชดาภิเษก
กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 2 แขวงคลองเตย วัฒนา กรุงเทพฯ

1015
1016

1017
1018
1019
1020
1021
1022

1023
1024
1025
1026
1027
1028

1029
1030
1031

ตํตาบลทาม
าบลท่ามะขาม
ขาม เมอง
เมือง กาญจนบุรี
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน เมือง
เชียงใหม่
เมือง ชลบุรี
ตําบลธนู อุทยั พระนครศรีอยุธยา

โครงการโรงแรมซี ซัน แซนด์เกสเฮาส์
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลกระบีเ่ บย์ รีสอร์ท

บ้านบ่อพุทรา ต.ชะอํา ชะอํา
เพชรบุรี
ถ.ราษฏร์อุทศิ 200 ปี ต.ปา่ ตอง
นายสโรช ตันติพพิ ฒ
ั นเสรี กะทู้ ภูเก็ต
ตําบลอ่าวนาง เมือง กระบี่

โครงการโรงแรมเซ็นทรัลพัทยา

บริษทั ลีชวั ร์ ฮอลิเดย์
พาร์ค จํากัด

ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์

โ
น็ ทรัลั
บริษิ ทั โรงแรมเซ็
เวิลด์ จํากัด

ถ.พระรามที่ี 1 แขวงปทุ
ป มวันั
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โครงการโรงแรมเซาท์ซี รีสอร์ท

บริษทั เซาท์ซรี สี อร์ท จํากัด ตําบลกะรน เมือง ภูเก็ต

โครงการโรงแรมเฌอ
โครงการโรงแรมณุศาศิริ พัทยา

บริษทั จิสประพัจน์ ดีเวลล
อปเมนท์ จากด
อปเมนท
จํากัด
ต.ชะอํา ชะอํ
ต.ชะอา
ชะอาา เพชรบรี
เพชรบุร
บริษทั ณุศาศิรกิ รุ๊ป จํากัด เมือง ชลบุรี

โครงการโรงแรมดาวเรืองฮิลล์

บริษทั โกร์จริ โิ น คอร์
ปอเรชั ่น จํากัด

ถ.นาใน ต.ปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต

โครงการโรงแรมดิ โอเชีย่ น หัวหิน

บริษทั โอเชีย่ น พรอพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ซ.หัวหิน 5 ต.หัวหิน หัวหิน
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการโรงแรมดิโอเชีย่ น สมุย

ริมทางหลวงหมายเลข 4169 กม.
บริษทั เวิลด์ เลชเชอร์ คลับ 34+100 บ่อผุด ต.บ่อผุด เกาะส
มุย สุราษฏร์ธานี
จํากัด

โครงการโรงแรมเดอะ รอยัล พาราไดส์ (ส่วนขยาย)
โครงการโรงแรมเดอะ รอยัลริเวอร์เพลส

บริษทั เอ.อาร์.โฮลดิง้ จํากัด ต.ปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต
ตําบลตลาด เมือง จันทบุรี

โครงการโรงแรมซิลเวอร์ แซนด์ ชะอํา

โครงการโรงแรมเดอะ แอสคอท

บริษทั สาธร ทรัพย์สนิ
จํากัด

โ

บริษทั เดอะกรีนพาร์ค รี
์ ํ ั

โ

ี

์ ี

จังหวัด

์

ถ.สาทรใต้ ใกล้แยกสาทรนราธิวาสราชนครินทร์ สาทร
กรุงเทพมหานคร
่

ื

ี

ลําดับ
1033
1034

1035
1036
1037
1038
1039
1040

1041
1042
1043
1044
1045
1046

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการโรงแรมไดมอนด์ คริฟ รีสอร์ท (เฟส 4)

496 หมู
หม่ 10 ต.หนองปรื
ต.หนองปรออ บางละ
มุง ชลบุรี
284 ถ.พระบารมี ต.ปา่ ตอง กะทู้
บริษทั ไดมอนด์ คลิฟ จํากัด ภูเก็ต

โครงการโรงแรมไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท (ส่วน
ขยาย)

บริษทั ไดมอนด์ คอทเทจ
รีสอร์ท จํากัด

6 ถ.กะรน ต.กะรน เมือง ภูเก็ต

โครงการโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า

บริษทั หาดทอง
(หาดใหญ่) จํากัด

ต.มะขามเตีย้ เมือง สุราษฏร์ธานี

โครงการโรงแรมถาวร เบย์ รีสอร์ท
โครงการโรงแรมทรอปิคอลการ์เด้น รีสอร์ท
โ
โครงการโรงแรมทาวน์
โ
์ อิน ทาวน์์

บริษทั เจริญชนะ (1986)
จํากัด
- กะทู้ ภูเก็ต
บริษทั กาญจนาลัย จํากัด ถ.ปฏัก ต.กะรน เมือง ภูเก็ต
ถ.พัทยากลาง เมือง พัทยา

โครงการโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษทั โรงแรมท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ จํากัด

โครงการโรงแรมไดมอน บีช

บางพลี สมุทรปราการ

บริษทั ที เอ แอนด์ อี
คอนซัลแตนส์ จํากัด

โครงการโรงแรมทีทอี นิ น์
โครงการโรงแรมทีพ่ กั อาศัย สตาร์ครซ
รูซ
โครงการโรงแรมไทแพน โฮเต็ล
โครงการโรงแรมธนาปา่ ตอง

หมู่ 1 ต.บางกะดี เมือง ปทุมธานี
ตําบลวิชติ เมือง ภูภเก็
เก็ต
บริษทั แกรนนีย์ กูส จํากัด ถ.ปฏัก ต.กะรน เมือง ภูเก็ต
บริษทั เต็มธนา จํากัด
ต.ปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต

โครงการโรงแรมธารา ปาร์ควิว

นายสมเกียรติ บุญชนะ
วิวฒ
ั น์

หมู่ 7 ต.ไสไทย เมือง กระบี่

โครงการโรงแรมธาราปา่ ตอง บีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย) บริษทั ธาราปา่ ตอง จํากัด ถ.สวัสดิรกั ษ์ ต.ปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต
1047
1048
1049

1050
1051
1052

1053

บริษทั มีจติ จํากัด

ถ.สุนทรวิจติ ร ต.ในเมือง เมือง
นครพนม

โครงการโรงแรมนครสวรรค์ธานี

บริษทั ทองเติม จํากัด

ถ.มาตุลี ต.ปากนํ้าโพ เมือง
นครสวรรค์

โครงการโรงแรมโนโวเทลริมเพระยอง

บริษทั โรงแรมริมเพระยอง 4/5 ถ.สายเพ-แกลง-กรํ่า ต.ซาก
จํากัด
พง แกลง ระยอง

โครงการโรงแรมในหาน รีสอร์ท

บริษทั โรงแรมในหาน รี
สอร์ท จํากัด

หมู่ 1 ต.ราไวย์ เมือง ภูเก็ต

โครงการโรงแรมบลิสส์ โฮเทล (ส่วนขยาย)

บริษทั ทับทิมทร จํากัด

ซ.ร่วมฤดี แขวงลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ

โครงการโรงแรมบันยัน ทรี รีสอร์ท เปลีย่ นแปลงผัง
โครงการระยะที่ 1 และขยายระยะที่ 2

บริษทั ลากูน่า บันยัน ทรี
จํากัด

ตําบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

โครงการโรงแรมบางเทาบีช รีสอร์ท

บริษทั ภูเก็ตพัฒนา
ทรัพยากร จํากัด

หมุ่ 2 หาดบางเทา ต.เชิงทะเล
ถลาง ภูเก็ต

โครงการโรงแรมนครพนมริเวอร์ววิ

จังหวัด

ลําดับ
1054
1055
1056
1057
1058

โครงการ
โครงการโรงแรมบางเทาบีช รีสอร์ท
โครงการโรงแรมบ้านต้นไทร

บรษท
บริ
ษทั ลากู
ลากนา
นา บีบชคลบ
ชคลับ
จํากัด
นายอนวัช พีรไพโรจน์

โครงการโรงแรมบี พี สมิหลาบีช โฮเต็ล

บริษทั บี พี สมิหลาบีช
โฮเต็ล จํากัด

โครงการโรงแรมบี เลย์ตอง

บริษทั บี รีสอร์ท กรุ๊ปุ
จํากัด

โครงการโรงแรมเบตงซิต้ี พลาซ่า (ส่วนขยาย)

บริษทั เบตงซิต้ี พลาซ่า
จํากัด

1059

โครงการโรงแรมเบย์ชอร์ รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

1060
1061

โครงการโรงแรมเบย์เชอร์ รีสอร์ท

1065
1066
1067
1068
1069
1070

1071
1072
1073

บริษทั เบย์ชอร์ รีสอร์ท
แอนด์ สปา จํากัด
บริษทั ปา่ ตองเบย์ชอร์
จํากัด

ที่ตงั ้
ตําบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
ถ.นาใน ต.ปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต
ถ.ราชดําเนินนอก เมือง สงขลา
ถ.พระบารมี-ทวีวงศ์ ต.ปา่ ตอง
กะทู้ ภูเก็ต
ถ.ธรรมวิถี ต.เบตง เบตง ยะลา
ถ.ราษฏร์อุทศิ 200 ปี ต.ปา่ ตอง
กะทู้ ภูเก็ต
ถ.ราษฏร์อุทศิ 200 ปี ต.ปา่ ตอง
กะทู้ ภูเก็ต

โครงการโรงแรมปาตองลอดจ์
โครงการโรงแรมป
า่ ตองลอดจ์
โครงการโรงแรมแปซิฟิค ไอร์แลนด์ คลับ

บริษทั เควายสินทรัพย์
จํากัด
ตําบลเกาะแก้ว เมือง ภูเก็ต
บริษทั ปา่ ตองลอดจ์ โฮเต็ล
จํากัด
5 ตําบลปาตอง
บลปา่ ตอง กะทู
กะท้้ ภูภเก็
เก็ต
ตําบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

โครงการโรงแรมแปซิฟิค ไอร์แลนด์ คลับ

บริษทั ลากูน่า บีชคลับ
จํากัด

- - ภูเก็ต

โครงการโรงแรมผึง้ หวาน โฮเตล
โครงการโรงแรมผงหวาน
โฮเต็ล

บริษทั ผึง้ หวาน-กาญจน์
จํากัด
จากด

หมู่ 2 ต.ท่ามะขาม เมือง
กาญจนบรีร
กาญจนบุ

โครงการโรงแรมพริน้ เซสซีววิ รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดภูเก็ต

บริษทั พริน้ เซสซีววิ รีสอร์ท
แอนด์ สปา จํากัด
ต.กะรน เมือง ภูเก็ต

โครงการโรงแรมพัทยาคราวน์
โครงการโรงแรมพัทยาเซ้นเตอร์

ซ.พัทยา 1 ถ.พัทยาเหนือ ต.
บริษทั สุขมุ วิทคราวน์ จํากัด หนองปรือ เมือง ชลบุรี
นายหมืน่ ชัย พานิชภักดี ตําบลหนองปรือ บางละมุงุ ชลบุรุ ี

โครงการโรงแรมโบทลากูน รีสอร์ท
1062
1063
1064

เจ้าของโครงการ

โครงการโรงแรมพารากอน ปา่ ตอง

บริษทั หาดทรายสวนตาล 436/21 ถ.เลียบชายหาด ปาก
จํากัด
ซอย 1 พัทยาเหนือ ชลบุรี
บริษทั ปา่ ตองสินทรัพย์
จํากัด
ถ.พระบารมี ต.ปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต

โครงการโรงแรมพาวิลเลีย่ น ควีนส์เบย์

บริษทั พาวิลเลีย่ ม ควีนส์
เบย์ จํากัด

ต.อ่าวนาง เมือง กระบี่

โครงการโรงแรมพาวีเลีย่ น ริมแคว รีสอร์ท

บริษทั โรงแรมริเวอร์ไซด์
พาวีเลีย่ น จํากัด

ตําบลวังด้ง เมือง กาญจนบุรี

โครงการโรงแรมพิมาน
โ
โ
ี ิ ์

บริษทั มิง่ เมือง จํากัด
ิ ั
็
ํ ั

ต.นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์
ป ั
ื
็

โครงการโรงแรมพัทยาบีช คอนโดทาวน์

็

จังหวัด

ลําดับ

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการโรงแรมพีซ ลากูน่า รีสอร์ท

นายประเสรฐฐ ภญโญธรรม
นายประเสริ
ภิญโญธรรม
โนทัย
ต.อ่าวนาง เมือง กระบี่

1077

โครงการโรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ โฮเต็ล
โครงการโรงแรมเพิรล์ วิลเลจ (ส่วนขยาย)

บริษทั โรงแรมเพชรรัตน์ ถ.คชพลายุกต์ ต.เหนือเมือง
จํากัด
เมือง ร้อยเอ็ด
บริษทั เพิรส์ วิลเลจ จํากัด ต.สาคู ถลาง ภูเก็ต

1078
1079

โครงการโรงแรมไพศิริ ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
โครงการโรงแรมฟอร์เวิรด์ การ์เด้น

นายไพบูรณ์ พรสมบูรณ์ศริ ิ ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี
ตําบลหากทนง เมือง อุทยั ธานี

โครงการโรงแรมฟอเรสต์ ฮิลล์ คันทรีคลับ

บริษทั เจตภาคย์
การเกษตร จํากัด

โ
โครงการโรงแรมเฟลิ
โ
กซ์์ ริเวอร์แ์ คว รีสอร์ท์

โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว
รีสอร์ท์

โครงการโรงแรมเฟลิกซ์กะรนวิวพอยต์ (ภูเก็ต)

บริษทั โรงแรมเฟลิกซ์กะ
รนวิวพอยต์ จํากัด

1083

โครงการโรงแรมเฟลิกซ์กะรนวิวพอยต์ (ภูเก็ต)

บริษทั โรงแรมเฟลิกซ์กะ
รนวิวพอยต์ จํากัด

1084
1085

โครงการโรงแรมภูเก็ต โกลเด้นแลนด์

ต.กะรน เมือง ภูเก็ต
บริษิ ทั ภูเก็ต็ โโกลเด้น้ แลนด์์ ถ.ราษฏร์อ์ ุทศิ ต.ปปา่ ตอง กะทู้
ภูเก็ต
จํากัด

โครงการโรงแรมภูเก็ต อาเคเดีย (ส่วนขยาย)
โครงการโรงแรมเมธาวลัย
โครงการโรงแรมแม่โขงรอยัล
โครงการโรงแรมแมโขงรอยล
โครงการโรงแรมแม่โขงรอยัล

บริษทั พีพซี ี เอนเตอร์
ไพร้ส จํากัด
บริษทั เมธาวลัย จํากัด
บริษทั แมโขง
บรษท
แม่โขง รอยั
รอยลล จํจากด
ากัด
บริษทั แม่โขง รอยัล จํากัด

1075
1076

1080
1081
1082

1086
1087
1088
1089
1090
1091

1092
1093
1094

1095

195 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.
มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
กาญจนบุรี
ต.กะรน เมือง ภูเก็ต

78/2 ถ.ปฏัก ต.กะรน เมือง ภูเก็ต
- - เพชรบุรี
ตําบลกวนวัน เมอง
ตาบลกวนวน
เมือง หนองคาย
ตําบลกวนวัน เมือง หนองคาย

โครงการโรงแรมแม่น้ํา

2074 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระ
ยาไกร ยานนาวา กรุงเทพฯ

โครงการโรงแรมแม่น้ําโขงแกรนด์ววิ

นายสุนุ ทร ตัง้ ตรงจิตร

ถ.สุนทรวิจติ ร เมืองนครพนม
นครพนม

โครงการโรงแรมรอยัล คลาสสิค

บริษทั ซัมเมอร์ การ์เดน
ลอดจ์ จํากัด

129/16 ถ.พัทยากลาง ต.หนอง
ปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการโรงแรมรอยัล จอมเทียน รีสอร์ท

บริษทั เกียรติผล จํากัด
(มหาชน)

หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

บริษทั นําเกียรติ จํากัด

ถ.สุขมุ วิท ซ. 5 แขวงคลองเตย
เหนือ คลองเตย กรุงเทพฯ

บริษทั ริเวอร์แคว จํากัด

ริมแม่น้ําแควใหญ่ ต.ท่ามะขาม
เมือง กาญจนบุรี

บริษทั ริเวอร์แคว จํากัด

ริมแม่น้ําแควใหญ่ ต.ท่ามะขาม
เมือง กาญจนบุรี

โครงการโรงแรมรอยัล เบญจา พาเลซ
โครงการโรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์
โฮเต็ล
โครงการโรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์
โฮเต็ล

จังหวัด

ลําดับ
1096
1097
1098
1099
1100

1101

1102
1103
1104
1105
1106

1107
1108
1109

1110

1111
1112

โครงการ

ที่ตงั ้

โครงการโรงแรมรอยัลการ์เดนท์ ริเวอร์ไซด์

บรษท
บริ
ษทั เจาพระยา
เจ้าพระยา รสอรท
รีสอร์ท
จํากัด

โครงการโรงแรมรอยัลการ์เด้นวิลเลจหัวหิน (ส่วน
ขยาย)
โครงการโรงแรมรอยัลทริน พาเลซ

43/1 ถ.เพชรเกษม หัวหิน
บริษทั หัวหินวิลเลจ จํากัด ประจวบคีรขี นั ธ์
นางสาวกชกร อาคม
ตําบลหนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการโรงแรมรอยัลปาร์คบีช รีสอร์ท

บริษทั บางเทารอยัลปาร์ค
รีสอร์ท จํากัด
ตําบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

โครงการโรงแรมราชศุภมิตร

บริษทั อาร์ เอส โฮเต็ล
จํากัด

ถ.แสงชูโต เมือง กาญจนบุรี

โครงการโรงแรมราชาวดี ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์
สปา (ส่วนขยาย)

บริษทั ราชาวดี บูตกิ
โฮเต็ล จํากัด

หมู่ 3 ต.ท่ามะขาม เมือง
กาญจนบุรี

โครงการโรงแรมรามาดา พัทยาบีชรีสอร์ท
โครงการโรงแรมริชมอนด์ 2

429 หมู่ 9 ซ.นิภา ถ.พัทยาสาย 2
ต.หนองปรือ เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษทั อมรปิ่นทิพย์ จํากัด ต.บางกระสอ เมือง นนทบุรี

โครงการโรงแรมลพบรีรี อินน์ เรสซิเดนซ์
โครงการโรงแรมลพบุ

บริษทั ลพบุรี อินน์กรุ๊ป
จํากัด

ถ.ลพบุรี - บ้านแพรก (ถ.คลอง
ชลประทาน 33) เมือง ลพบุ
ลพบรีรี

โครงการโรงแรมลองบีช ชะอํา

บริษทั โรงแรมบองบีช
ชะอํา จํากัด

ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

โครงการโรงแรมลาวาณา บีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

บริษทั ลาวาณา บีช รี
สอร์ท จํากัด

ตําบลปากนํ้าปราณ ปราณบุรี
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการโรงแรมลาวาณา บีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

บรษท
บริ
ษทั ลาวาณา บช
บีช รรี
สอร์ท จํากัด

ตํตาบลปากนาปราณ
าบลปากนํ้าปราณ ปราณบรี
ปราณบุร
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย

บริษทั ซี.พี.เค อินเตอร์
เนชั ่นแนล จํากัด

119 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย
เมือง เชียงราย
เทศบาลเมืองเลย ต.กุดปอ่ ง เมือง
เลย

โครงการโรงแรมและอาคารชุดพักอาศัยมณเฑียร
ระยอง

บริษทั ซีบรีส รีสอร์ท จํากัด ตําบลซากพง แกลง ระยอง

โครงการโรงแรมลิตเติล้ ดั ๊ก เชียงราย

จังหวัด

ถ.เจรญนคร
ถ.เจริญนคร แขวงสาเหร
แขวงสําเหร่ คลอง
สาน กรุงเทพฯ

19 หมู่ 9 ถ.ราษฏร์บรู ณะ แขวง
บางปะกอก ราษฏร์บรู ณะ
โครงการโรงแรมและอาคารพักอาศัยถนนราษฏร์บรู ณะ บริษทั เซ็นทรัลธนบุรี จํากัด กรุงเทพมหานคร
โครงการโรงแรมวังธารา ฉบับเดือนสิงหาคม 2533

1113
1114

เจ้าของโครงการ

โครงการโรงแรมวีรนั ดา
โครงการโรงแรมวีรนั ดา

นายอาทิตย์ อุไรรัตน์

หมู่ 1 ต.คลองนา เมือง
ฉะเชิงเทรา

บริษทั โอ๊คทรี จํากัด
บริษทั โอ๊คทรี จํากัด

ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ
แขวงสีลม เขตบางรัก

กทม.

ลําดับ
1115

1116
1117
1118

1119

1120
1121

โครงการ

เจ้าของโครงการ

โครงการโรงแรมสตาร 2 (ชอเดม
โครงการโรงแรมสตาร์
(ชือ่ เดิม โรงแรมสตารและ
โรงแรมสตาร์และ
พลาซ่า)

ที่ตงั ้

ศนย์
ศูนยการคาระยอง
การค้าระยอง เทศบาลนคร
บริษทั ระยองสตาร์ จํากัด ระยอง เมือง ระยอง

บริษทั สยาม แอ็ท สยาม
โครงการโรงแรมสยาม แอ็ท สยาม โฮเทล แอนด์ สปา จํากัด

ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ ปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สวัสดี
บังกะโล

หมู่ 2 ซ.เกศขวัญ ถ.ปฏัก ต.กะ
รน เมือง ภูเก็ต

โครงการโรงแรมสิทธิ ์พรชัย

บริษทั สิทธิ ์พรชัย จํากัด

ตําบลบางโฉลง บางพลี
สมุทรปราการ

โครงการโรงแรมสุขมุ วิท 27

บริษทั สุขมุ วิท โฮเต็ล
จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 27 แขวงคลองเตย
เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการโรงแรมสุขมุ วิท 27

นายกิรนิ ทร์ นฤหล้า

ซ.สุขมุ วิท 27 ถ.สุขมุ วิท แขวง
คลองเตยเหนือ วัฒนา
กรุงเทพมหานคร

โครงการโรงแรมสุโขทัย แบงคอก (ส่วนขยาย)

13/3 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
บริษทั สาทร พาร์ค จํากัด สาทร กรุงเทพฯ

โครงการโรงแรมสวัสดี บังกะโล

จังหวัด

ถ.ศรีนครินทร์
แขวงบางนา เขตบางนา

โครงการโรงแรมสงง 14 ชน
โครงการโรงแรมสู
ชัน้

บริษทั เอ็ม.เอ.ซี
เอ ซี.ทร์
ทูร์ จํากักดด

โครงการโรงแรมสูง 14 ชัน้

ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา บาง
บริษทั เอ็ม.เอ.ซี.ทูร์ จํากัด นา กรุงเทพฯ

โครงการโรงแรมสงง 15 ชน
โครงการโรงแรมสู
ชัน้

บริษทั ไทยบูตคิ โฮเต็ล
แอนด์ เรสซิ
แอนด
เรสซเดนซ
เดนซ์ จํจากด
ากัด

ถ.ซอยสุขมุ วิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
แขวงคลองตน

โครงการโรงแรมสูง 7 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้

บริษทั นําเกียรติ จํากัด

ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา

บริษทั นําเกียรติ จํากัด

ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงุ เทพฯ
ตําบลท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

กทม
กทม.

1122
1123
1124

1125
1126
1127
1128
1129
1130

1131

โครงการโรงแรมสูงู 7 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้
โครงการโรงแรมหมูบ่ า้ นแม่น้ําแคว
โครงการโรงแรมหัวหิน โฮเต็ล
โครงการโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท

33 ถ.นเรศดําริห์ หัวหิน
บริษทั ทิปโก้โฮเต็ล จํากัด ประจวบคีรขี นั ธ์
- - สงขลา

โครงการโรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ (ซ.ศูนย์วจิ ยั )

บรษท
บริ
ษทั ศกดสนประสทธ
ศักดิ ์สินประสิทธิ ์
จํากัด

ซ.ศูนู ย์วจิ ยั ถ.เพชรบุุรี แขวงบาง
กะปิ
เขตห้วยขวาง

โครงการโรงแรมอมารี ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

บริษทั อมารี จํากัด

ต.นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี

โ

บริษทั ศักดิ ์สินประสิทธิ ์
ํ ั

โ

ี

ิ ้ ์

์ิั

ปิ ้

กทม.
กทม.

กทม.

ลําดับ

โครงการ

1133
โครงการโรงแรมออร์คดิ
1134
1135
1136
1137
1138
1139

1140
1141
1142

โครงการโรงแรมอันดามันซีววิ
โครงการโรงแรมอ่าวนาง ปกาสัย รีสอร์ท
โครงการโรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท (ส่วนขยาย()
โครงการโรงแรมอิมพีเรียลสมุย

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

บริษทั โคราชรวมมตร
โคราชรวมมิตร 99
บรษท
จํากัด
ตําบลปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีววิ ปา่
ตองโฮเต็ล
ต.กะรน เมือง ภูเก็ต
บริษทั ตงซัน จํากัด
ตําบลอ่าวนาง - กระบี่
ตําบลอ่าวนาง เมือง กระบี่
- - สุราษฏร์ธานี
หมุ่ 10 ต.หนองปรือ บางละมุง
ชลบุรี

โครงการโรงแรมอีโคโนลอดจ์
โครงการโรงแรมเอกไพลิน รีสอร์ท

บริษทั เอกไพลินรีสอร์ท
จํากัด

ตําบลวังด้ง เมือง กาญจนบุรี

โครงการโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท

บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ท
โฮเต็ล จํากัด

99 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
ลําลูกกา ปทุมธานี

บริษทั ทิพาพงศ์ จํากัด

หาดอ่าวนาง ต.อ่าวนาง เมือง
กระบี่
---

โครงการโรงแรมโอเชีย่ น การ์เด้นวิว
โครงการโรงแรมโอเรียนเต็ล

ั กรุ๊ป
บริษิ ทั ดิิ เอราวัณ
จํากัด (มหาชน)

ต.กะรน เมือง ภูเก็ต

1143

โครงการโรงแรมไอบิสกะตะ

1144
1145

โครงการโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บริษทั NEW BUNNAG ชายหาดหัวหิน ต.หัวหิน หัวหิน
หัวหิน
INTERNATIONAL จํากัด ประจวบคีรขี นั ธ์
โครงการโรแรมวิเศษ โฮเต็ล
บริษทั วิเศษนุกลู กิจ จํากัด ตําบลปา่ ตอง กะท้ ภูเก็ต

1146
1147
1148

1149

1150
1151

1152

โครงการลองบีช ชะอํา รีสอร์ท

บรษท
บริ
ษทั ลองบช
ลองบีช ชะอา
ชะอํา รีร
สอร์ท จํากัด

โครงการลา รอยัล บีช (LA ROYALE BEACH)

ซ.นาจอมเทียน 6 ต.นาจอมเทียน
บริษทั ไวส์ พาวเวอร์ จํากัด สัตหีบ ชลบุรี

โครงการลาซาล พาร์ค คอนโดมิเนียม

บริษทั แซนด์ แอนด์ สโตน ซ.สุขมุ วิท 105 แขวงบางนา
จํากัด
บางนา กรุงุ เทพมหานคร

โครงการลาดพร้าว การ์เด้น

บริษทั สินดี พร็อพเพอร์ต้ี ถ.แฮปปี้แลนด์ สายที่ 2 แขวง
จํากัด
คลองจั ่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

โครงการลาเมซอง 25

43 ซ.ประดิพทั ธ์ 23 ถ.ประดิพทั ธ์
บริษทั ลาเมซอง 25 จํากัด พญาไท กรุงเทพมหานคร

โครงการลาเมซอง ประดิพทั ธ์ 25

บริษทั เมซอง เดอวิลล์
จํากัด

โครงการลีฟวิง่ เพลส สุขภุ บิ าล 3 (ระยะที่ 2)
โ

ี

ี ี

์

์ ป

ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพมหานคร

บริษทั ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิง่ ถ.รามคําแหง 157 แขวงสะพาน
จํากัด
สูง สะพานสูง กรุงเทพฯ
บริษทั ลีลาวดี รีสอร์ท
หมู่ 1 บ้านสะปํา ต.เกาะแก้ว
์ ป ํ ั
ื
็

จังหวัด

ลําดับ

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

จังหวัด

1154

1155

โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชารามคําแหง

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ซ.รามคําแหง 43/1 แขวงวัง
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพฯ

โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ (ขยาย
ขนาดโครงการ)

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล กม.10 ต.บางกระสอ เมือง
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) นนทบุรี

โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์
โครงการลมพิ
(ขยายขนาดโครงการ)

บริษทั แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน)

ถถ.รัรัตนาธิเบศร์
กม.10 ต.บางกระสอ อ.เมือง

จ.นนทบุรี

โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์

บริษทั แอล.พี.เอ็น ดีเวลล
อปเมนท์ จากด
จํากัด (มหาชน)
อปเมนท

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

กทม.

1156
1157

1158

1159
1160

1161
1162
1163

1164
1165
1166

1167

โครงการลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขมุ วิท 77

ซ.สุขมุ วิท 77 ถ.สุขมุ วิท แขวง
บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล บางจาก สวนหลวง
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

โครงการลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์

ถ.แฮปปี้แลนด์ สาย 1 แขวง
บริษิ ทั แอล.พี.ี เอ็น็ .ดีเี วลล คลองจันั ่ บางกะปิปิ
อปเมนท์ จํากัด
กรุงเทพมหานคร

โครงการลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์ (ส่วน D)

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.แฮปปี้แลนด์สาย 1 บางกะปิ
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

โครงการลมพิ
โครงการลุ
มพนนี เซ็
เซนเตอร
นเตอร์ แฮปปี
แฮปปแลนด
้ แลนด์ (สวน
(ส่วน E)

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.แฮปปี้แลนด์ สาย 1 แขวง
อปเมนท์ จากด
อปเมนท
จํากัด (มหาชน) คลองจน
คลองจั ่น บางกะป
บางกะปิ กรุ
กรงเทพฯ
งเทพฯ

โครงการลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.พระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ยานนาวา กรุงเทพฯ

โครงการลุุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง
บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ช่องนนทรี ยานนาวา
กรุงุ เทพมหานคร
อปเมนท์ จํากัด

โครงการลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า 2

ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมริ
บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล นทร์ บางกอกน้อย
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

โครงการลุมพินี เพลส พระราม 3 ริเวอร์ววิ

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ บาง
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) คอแหลม กรุงเทพมหานคร

โครงการลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) พญาไท กรุงเทพมหานคร

โครงการลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ธนบุรี กรุงเทพฯ

โ

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล
ป
์ ํ ั

ิ ี

ลําดับ

โครงการ

เจ้าของโครงการ

1169

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดี
เวลล็อปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน)

โครงการลุมพินี รามอินทรา
1170
โครงการลุมุ พินี วิลล์
บางแค

1173
1174
1175

จังหวัด

บริษทั แอล.พ.เอน.ดเวลล
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.นราธวาสราชนครนทร
ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ สาทร
บรษท
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

โครงการลุมพินี เพลส สาทร

1171
1172

ที่ตงั ้

บริ
ษทั แอล.พ.เอน
แอล พี เอ็น ดเวลล
ดีเวลล
บรษท
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

โครงการลุมพินี วิลล์ ประชาชืน่ -พงษ์เพชร
(ส่วนขยาย)

บริษทั แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กทม.

ถ.สุขุ าภิบาล 1
แขวงบางแค เขตบางแค

กทม.

ถ.ประชาชืน่ ต.บางเขน
อ.เมือง

จ.นนทบุรี

โครงการลุมพินี วิลล์ พระแม่มารี - สาทร

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.จันทร์ ต.ทุ่งวัดดอน สาทร
อปเมนท์ จํากัด
กรุงเทพมหานคร

โครงการลุมพินี วิลล์ รามคําแหง

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ซ.รามคําแหง 44 ถ.รามคําแหง
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

โครงการลุมพินี วิลล์ รามคําแหง 26

บริษิ ทั แอล.พี.ี เอ็น็
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

ซ.รามคําแหง 26 ถ.กรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กทม.

บริษทั แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จํจากด
ดเวลลอปเมนท
ากัด
(มหาชน)

โครงการลุมพินี วิลล์ รามอินทรา 2
1176
1177
1178

โครงการลุมพินี วิลล์ ศูนย์วฒ
ั นธรรม

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.ประชาอุทศิ แขวงสามเสนนอก
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โครงการลุมพินี วิลล์รชั ดา - ลาดพร้าว

บรษท
บริษทั แอล.พ.เอน.ดเวลล
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ซ.ลาดพราว
ซ.ลาดพร้าว 21 แขวงลาดยาว
อปเมนท์ จํากัด
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

โครงการลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย)

บริษทั แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบาง
ยีข่ นั
เขตบางพลัด

1179
1180
1181

โครงการลุมพินี สวีท สุขมุ วิท 41

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ซ.สุขมุ วิท 41 แขวงคลองตัน
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

โครงการลุมพินีเพลส ปิ่นเกล้า

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ
อปเมนท์ จํากัด
บางบําหรุ กรุงเทพมหานคร

โ

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมริ
ป
์ ํ ั
์
้

ิ ี

ปิ่

้

่

กทม.

ลําดับ
1183
1184

1185

1186
1187

โครงการ
โครงการลุมพินีเพลส สุขมุ วิท 24

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

จังหวัด

บรษท
บริ
ษทั แอล.พ.เอน.ดเวลล
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.สุ
ถ.สขมวิ
ขมุ วทท 24 คอลงเตย
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.ประชาชืน่ บางเขน เมือง
โครงการลุมพินีวลิ ล์ ประชาชืน่ -พงษ์เพชร (ส่วนขยาย) อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) นนทบุรี
โครงการลุมพินีวลิ ล์ พหล-สุทธิสาร

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสน
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) นอก พญาไท กรุงเทพฯ

โครงการลุมพินีวลิ ล์ รามคําแหง 26

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดี
เวลล็อปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน)

โครงการลุมพินีวลิ ล์ สุขมุ วิท 77

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ซ.สุขมุ วิท 77 แขวงสวนหลวง
อปเมนท์ จํากัด
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โครงการลุมพีนีเพลส พระราม 9-รัชดา

บริษทั แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง

กทม.

1188
1189
1190

1191

ต.คลองหลวงแพ่ง เมือง
ฉะเชิงเทรา

โครงการเลคการ์เด้นวิลล์

บริษทั จิตรเจริญฟาร์ม
จํากัด

โครงการเลอ เมทโทร

ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
บริษทั สยามคลิฟฟ์ จํากัด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โครงการเลอเมอลิเตียน กรุงเทพ

บริษทั สุรวิ งศ์ คอมเพล็กซ์
จํากัด
ถ.สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ

โครงการโลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
โครงการโลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เมืองพัทยา

บริษทั ซี พี แลนด์ จํากัด
บริษทั ซี พี แลนด์ จํากัด

ถถ.สุสขมวิ
ขมุ วทท พั
พทยาใต
ทยาใต้ ตต.หนองปรอ
หนองปรือ
บางละมุง ชลบุรี
- เมือง ชลบุรี

1194

โครงการโลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต

บริษทั เอก-ชัย ดิสทริ
บิวชั ่น ซิสเทม จํากัด

ตําบลรัษฏา เมือง ภูเก็ต

1195
1196

โครงการโลตัสชะอํา รีสอร์ท แอนด์ สปา

บริษทั ประสิทธิ ์ธร จํากัด

ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

โครงการวรารมย์ - เพชรเกษม 81/2 (17ไร่)

บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด หมู่ 4 ถ.บางบอน 4 แขวงบาง
(มหาชน)
บอน บางบอน กรุงเทพมหานคร

โครงการวอเตอร์มาร์ค เจ้าพระยา

บริษทั เมเจอร์ดเี วลลอป
เม้นท์ จํากัด

ถ.เจริญนคร แขวงบางลําภูล่าง
คลองสาน กรุงเทพมหานคร

โครงการวังเกษมคอนโดทาวน์

บริษทั วังเกษม พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง
บางแค กรุงเทพฯ

1192
1193

1197
1198
1199

โครงการวิภาวดี คอนโดมิเนียม
โครงการวิลล่า ราชเทวี

บริษทั ธนภูมิ เอสเตท
ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว
จํากัด
จตุจกั ร กรุงเทพฯ
บริษทั ทีซซี ซี แี อล ราชเทวี
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
ํ ั

กทม.

ลําดับ
1201
1202

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการวิลล่า ราชเทวี

บรษท
บริ
ษทั ทซซซ
ทีซซี ซี ี แอล ราช
เทวี จํากัด

โครงการวิลล่า ราชเทวี

บริษทั ทีซซี ซี แี อล ราชเทวี ถ.พญาไท ราชเทวี
จํากัด
กรุงเทพมหานคร

โครงการวิลล่า ราชเทวี

บริษทั ทีซซี ซี แี อล ราชเทวี
จํากัด

โครงการวิลล่า อพาร์ทเม้นท์

บริษทั โรเบิรต์ ส์ ภูเก็ต
แอลแอลซี จํากัด

ตําบลปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต

โครงการวิวทะเลจอมเทียน คอนโดมิเนียม

บริษทั วิวทะเลจอมเทียน
คอนโดมิเนียม จํากัด

หมู่ 12 ต.หนองปรือ เมืองพัทยา
บางละมุง ชลบุรี

โครงการวิวทะเลจอมเทียน บีช คอนโดมิเนียม
(โครงการ 7)

บริษทั วิวทะเลจอมเทียน ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ บาง
คอนโดมิเนียม(1999) จํากัด ละมุง ชลบุรี

จังหวัด

ถ.พญาไท แขวงพญาไท ราชเทว
ราชเทวี
กรุงเทพฯ

ถ.พญาไท แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี

กทม.

1203
1204
1205

1206

1207
1208

1209

1210
1211

1212

บริษทั วิวทะเลจอมเทียน
โครงการวิวทะเลพัทยา บีช คอนโดมิเนียม (โครงการ คอนโดมิเนียม (1999)
6)
จํากัด

ตต.หนองปรื
หนองปรือ บางละมุ
บางละมงง ชลบุ
ชลบรีรี

บริษทั วิวทะเลจอมเทียน
โครงการวิวทะเลพัทยา บีช คอนโดมิเนียม (โครงการ คอนโดมิเนียม (1999)
จํากัด
6)

ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ บาง
ละมุง ชลบุรี

โครงการวิวพอยท์ วิวลเลจ
โครงการววพอยท
ลเลจ

ต.หนองปรือ บางละมง
ต.หนองปรอ
บางละมุง ชลบรี
ชลบุร

ซ.ปรีดพี นมยงค์ 2 ถ.สุขมุ วิท 71
บริษทั สรัญญาพร็อพเพอร์ แขวงพระโขนงเหนือ วัฒนา
กรุงเทพมหานคร
โครงการวิสต้าร์ การ์เด้น คอนโดมิเนียม (ส่วนขยาย) ตี้ (2002) จํากัด
โครงการวิสทิ ธิ ์ อพาร์ทเมนท์

ถ.ราชวรุณ ต.หนองปรือ บางละ
นายวิสทิ ธิ ์ ชลลิตนิตธิ รรม มุงุ ชลบุรุ ี

โครงการวีรนั ดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอํา

บริษทั วีรนั ดา รีสอร์ท
แอนด์ สปา จํากัด

ตําบลชะอํา ชะอํา เพชรบุรี
ถ.สุขมุ วิท
ซ.สุขมุ วิท 60/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง

โครงการวีวา่ การ์เด้น สุขมุ วิท

บริษทั สร้างเพิม่ พูน จํากัด

โครงการศรราชา กอล์ฟ ลอดจ์

บริษทั เดซติเนชั ่น รีสอร์ท
(ศรีราชา) จํากัด
ตําบลบึง ศรีราชา ชลบุรี

โครงการศรีราชา 3

บริษทั คาไลเดสโคป
พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด

1213
1214

1215

บริษทั ก๋องไทหล่ง อินดัส
ตรี จํจากด
ตร
ากัด

ตําบลศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

กทม.

ลําดับ
1216
1217

1218
1219
1220

โครงการ
โครงการศรีราชาคอนโดวิว
โครงการศาลาแดง คอนโดมิเนียม

1222
1223

บรษท
บริ
ษทั ลดดา
ลัดดา พรอพเพอรต
พร็อพเพอร์ต้ี 39/4 ถ.ซอยสรศั
ถ.ซอยสุรศกด
กดิ ์ 1 ต.ศรราชา
ต.ศรีราชา
จํากัด
ศรีราชา ชลบุรี
ซ.ศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขต
บริษทั วาย แอล พี จํากัด
บางรัก

โครงการศาลาแดงคอนโดมิเนียม

บริษทั วายแอลพี จํากัด

โครงการศุภมงคล

บริษทั พรอนันต์ พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ซ.สุขาภิบาล 6 (ซ.แสงเพชร) ต.
ท่าตลาด สามพราน นครปฐม

นายสินชัย ศรีเรืองสกุล

ต.ศรีษะจระเข้น้อย บางเสา
สมุทรปราการ

นายสินชัย ศรีเรืองสกุล

ต.ศรีษะจระเข้น้อย บางเสาธง
สมุทรปราการ

บริษทั อู่เงิน จํากัด

ต.ศรีษะจระเข้น้อย บางเสาธง
สมุทรปราการ

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)
บริษิ ทั ศุศภาลัยั จําํ กัดั
(มหาชน)

ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ถ.รามคําํ แหง แขวงหัวั หมาก
เขตบางกะปิ

โ
โครงการศุ
ภวรรณริเวอร์เ์ พลส (อาคารอยูอ่ าศัยรวม)
โครงการศุภวรรณริเวอร์เพลส (อาคารอยูอ่ าศัยรวม)
โครงการศุภาลัย คาซา ริวา

1224

ที่ตงั ้

ซ.ศาลาแดง 1 แขวงสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ

โครงการศุภวรรณริเวอร์เพลส (อาคารอยูอ่ าศัยรวม)
1221

เจ้าของโครงการ

โครงการศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท รามคําแหง
โครงการศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท รามคําแหง(ส่วนขยาย)

1225
1226
โครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร

โครงการศุุภาลัย พรีเมียร์

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

ถถ.เกษตรเกษตร
นวมินทร์ แขวงเสนานิคม เขต
จตุจกั ร

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

ถ.รัชดาภิเษก
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

1227
โครงการศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส อโศก

บริษทั ศุภาลัย จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 21 วัฒนา
กรุงเทพมหานคร

โครงการศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส อโศก

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

ซ.สุขมุ วิท 21 วัฒนา
กรุงเทพมหานคร

1230

โครงการศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส อโศก

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

ซ.สุขมุ วิท 21 วัฒนา กรุงเทพฯ

1231
1232

โครงการศุภาลัย ภูเก็ต รีสอร์ท

บริษทั ภูเก็ต เอสเตท จํากัด ต.ปา่ คลอก ถลาง ภูเก็ต

1228
1229

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
โ

ั

ซ.สวนพลู 8 แขวงทุ่งมหาเมฆ

จังหวัด

กทม.

กทม.
กทม.

กทม.

กทม.

ลําดับ
1233
1234
1235

โครงการ

1237
1238

1239
1240
1241

1242
1243
1244

1245

1246
1247

ที่ตงั ้

โครงการศุภาลัยพรีเมียร์

บรษท
บริ
ษทั ศุศภาลั
ภาลยย จากด
จํากัด
(มหาชน)

ถ.รชดาภเษก
ถ.รัชดาภิเษก แขวงชองนนทร
แขวงช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ

โครงการศุภาลัยฮิลล์

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

ต.ศรีสนุ ทร ถลาง ภูเก็ต

บริษทั ศรีศุวดี จํากัด

ซ.เซ็นต์หลุยส์ 3 แยก 40 แขวง
ทุุ่งวัดดอน สาทร
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ต.
ศาลายา กิง่ อ.พุทธมณฑล
นครปฐม

บริษทั วิชยั ยุทธ จํากัด

ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท
ไ กรุงเทพมหานคร

โครงการศุวดี เรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียม

1236

เจ้าของโครงการ

โครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
โ
โครงการศู
นย์ก์ ารแพทย์ว์ ชิ ยั ยุทธ

บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นา
โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ สินทรัพย์ จํากัด

แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่
กรุงเทพมหานคร

โครงการเศรษฐีวรรณธานี (ส่วนขยาย)

ถ.สุขมุ วิท ซ.24 แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพฯ

โครงการสแกนดิเนเวียน วิลเลจ

บริษิ ทั สแกนดิเิ นเวียี น วิลิ
เลจ จํากัด
ตําบลแสนสุข เมือง ชลบุรี

โครงการสถานพยาบาลดูแลผูส้ งู อายุภริ มย์เนอสซิง่
โฮม

61/1 ถ.อรุณอัมรินทร์ตดั ใหม่
บริษทั ภิรมย์เนอสซิง่ โฮม แขวงวัดกัลยาณมิตร ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
จํากัด

โครงการสมบัตบิ ุรี (ส่วนขยาย)

บรษท
บริ
ษทั บางกอกโพลเอทท
บางกอกโพลีเอทที ถ.บางบวทอง
ถ บางบัวทอง - สุสพรรณบรี
พรรณบุร ตต.
บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
ลีน จํากัด (มหาชน)

โครงการสยาม โอเชีย่ น เวิรล์

บริษทั สยาม โอเชีย่ น เวิรล์ ถ.พระรามที่ 1 ปทุมวัน
จํากัด
กรุงเทพมหานคร

โครงการสยามนิเวศน์

บริษทั สยามส่งเสริมการ
เคหะ จํากัด

โครงการสยามฟิวเจอร์ พัทยา

บริษทั สยามฟิวเจอร์เวลล
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการสยามฟิวเจอร์ พัทยา

บรืษทั สยามฟิวเจอร์ดี
เวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ บาง
ละมุง ชลบุรี

โครงการสราญสุข สุพรีม

บริษทั คงสุข จํากัด

ซ.สุขสวัสดิ ์ 17 แขวงบางปะกอก
ราษฏร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร

โ

บริษทั คฤหาสน์สราสินี
ํ ั

ซ.ประดิพทั ธ์ 25 แขวงสามเสนใน
ไ

ิ ี

ั่

ต.ในคลองบางปลากด พระสมุทร
เจดีย์ สมุทุ รปราการ

จังหวัด

ลําดับ
1249
1250

โครงการ

1252
1253

1254

1255
1256

โครงการสวัสดิการทีอ่ ยูอ่ าศัยสําหรับคนจนในเมือง
กลุ่มผูส้ งู อายุ

ที่ตงั ้

จังหวัด

หมู 4 ต.ลาดสวาย ลํลาลู
หม่
าลกกา
กกา
ปทุมธานี

โครงการสวนทองวิลล่า 8
โครงการสวนทองวิลล่า 9

1251

เจ้าของโครงการ

บริษทั เอ็น.พี.ที. เรียล
เอสเตท จํากัด

ตําบลลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี

การเคหะแห่งชาติ

ตําบลบางเสาธง บางเสาธง
สมุทรปราการ

โครงการสวัสดิการสําหรับคนจนในเมือง กลุ่มผูส้ งู อายุ
ในจังหวัดเชียงใหม่
การเคหะแห่งชาติ

ถ.อ้อมเมือง ต.หนองหอย เมือง
เชียงใหม่

โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มูลนิธถิ ้าํ เขาอีโก้

ต.หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี

โ
โครงการส่
องแสงคอนโดมิ
โ เนียม

บริษทั สังข์กระจายท่าพระ ถ.เพชรเกษม ซ.4 แขวงท่าพระ
คอนโดทาวน์
โ
์ จํากัด
บางกอกใหญ่
ใ กรุงเทพฯ

โครงการสาครธานี

ถ.สหกรณ์ (สมุทรสาคร-โคกขาม)
ต.บางหญ้าแพรก เมือง
บริษทั ทรัพย์บนดิน จํากัด สมุทรสาคร

โครงการสิงห์ไทย เพลส

ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
ป ต์ - ท่า่ ข้า้ ม บางขุนเทียี น
บริษิ ทั สิงิ ห์ไ์ ทย อิมิ ปอร์
เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด
กรุงเทพมหานคร

โครงการสินนครอพาร์ทเม้นท์

บริษทั เจริญสินธานี จํากัด

โครงการสินสิริ รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

บรษท
บริ
ษทั ว.แคปปตอล
วี แคปปิตอล เอ
เจนท์ จํากัด

ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

1257
1258
1259

โครงการสินสุขธานี (ส่วนขยาย)
1260
1261
1262

1263

1264

โครงการสิมลิ นั แมนชั ่น

แขวงคนนายาว
แขวงคั
นนายาว คัคนนายาว
นนายาว
กรุงเทพมหานคร

บริษทั นภันด์ก่อสร้าง จํากัด ต.ศรีสนุ ทร ถลาง ภูเก็ต
บริษทั สิมลิ นั แมนชั ่น
ต.แสนสุข อ.เมือง
จํากัด

โครงการสิมลิ นั แมนชั ่น

บริษทั สิมลิ นั แมนชั ่น จํากัด ต.แสนสุข เมือง ชลบุรี

โครงการสิมลิ าน่า บีช รีสอร์ท

บริษทั สิมลิ าน่า ปาร์ค รี
สอร์ท จํากัด

โครงการสิรไิ พบูลย์ ทาวเวอร์

ถ.ซอยรามคําแหง 24 แขวง
บริษทั ท๊อปโก้ แลนด์ จํากัด หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

โครงการสิรฤิ ดี เพลส (ส่วนขยาย)

บริษทั วี.พี.ที. พร็อพเพอร์ต้ี
จํากัด

จ.ชลบุรี

ตําบลคึกคัก ตะกั ่วปา่ พังงา

ซ.รามคําแหง 164 แยก 6 ถ.
รามคําแหง
แขวงมีนบุรี

กทม.

ลําดับ

โครงการ

1265
โครงการสุขมุ วิท พลัส

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

ถถ.สุสขมวิ
ขมุ วทท (แยกพระโขนง) แขวง
บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี พระโขนง คลองเตย
กรุงเทพมหานคร
พาร์ทเนอร์ จํากัด

โครงการแสงศรี แมนชั ่น

นายสุกจิ เปล่งแสงศรี

2/1 ถ.ลงหาดบางแสน ซ. 1 ต.
แสนสุข เมือง ชลบุรี

โครงการหมูบ่ า้ นจัดสรร President Park Town

บริษทั เพรสิเดนท์ พาร์ค
เฮาซิง่ ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด

ซ.มูเซอ แขวงสวนหลวง สวน
หลวง กรุงเทพมหานคร

โครงการหมูบ่ า้ นสัมมากร นิมติ รใหม่ (ส่วนขยาย)
โครงการหมูบ่ า้ นโฮมแลนด์

บริษทั สัมมากร จํากัด
(มหาชน)
บริษทั เพชรกรุ๊ป จํากัด

แขวงสามวาตะวันออก คลองสาม
วา กรุงเทพฯ
กม.5-6 ต.นางั ่ว เมือง เพชรบูรณ์

บริษทั สมหรรษา จํากัด

ถ.ราชดําริ แขวงลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

โครงการหอพักนานาชาติ/หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ

หมู่ 1 ต.สันกลาง สันกําแพง
เชียงใหม่

1272

โครงการหอพักบ้านอินทร จังหวัดลําพู
พนน

บริษทั หอพักบ้านอินทร
จํากัด

หม่
หมู่ 9 ตต.บ้บ้านกลาง เมือง ลําพู
พนน

1273
1274

โครงการหอพักปีดกิ านต์

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ปีดกิ านต์ ถ.เพชรเกษม ชะอํา เพชรบุรี

โครงการหอพักยอดดวงใจ

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ยอด
ดวงใจ

ถ.เพชรเกษม ชะอํา เพชรบุรี

โครงการหอพักยอดดวงใจ

ห้หางหุ
างห้นสวนจากด
ส่วนจํากัด ยอด
ดวงใจ

ถ.เพชรเกษม ชะอํา เพชรบุรี

โครงการหัวหิน บลูสกาย คอนโดมิเนียม

บริษทั พงษ์นเรศร์เรียล
เอสเตท จํากัด

ถ.เพชรเกษม ต.ชะอํา ชะอํา
เพชรบุรี

โครงการหัวหิน รอยัล
โครงการหัวหินการ์เด้น

บริษทั เอชเอชจี จํากัด

11 ถ.ดําเนินเกษม ตําบลหัวหิน
หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์
ต.หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการหัวหินคอนโดมิเนียม

บริษทั เควิลล์เอ็นเตอร์ไพน์
จํากัด
ต.หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์

1266

1267
1268
1269
1270
1271

1275
1276
1277
1278
1279
1280

1281

1282

โครงการหรรษา เรสซิเดนซ์

โครงการห้างคาร์ฟูร์ สาขาพัทยากลาง

บริษทั เซ็น คาร์ จํากัด

ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ บาง
ละมุง ชลบุรี

โครงการอพาร์ตเม้นท์ (ส่วนขยาย)

นางสาวนฤมล กุลลิม้ รัตน์
ชัย

130/44 หมู่ 4 ต.รังสิต ธัญบุรี
ปทุมธานี

โครงการอพาร์ตเม้นท์ 11 ชัน้

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
สํานักงานแพรวอาภา
ทนายความและธุรกิจ

ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง เมือง
ราชบุรี

จังหวัด

ลําดับ

โครงการ

1283

1284

โครงการอพาร์ตเม้นท์ 27 ห้อง
โครงการอพาร์ตเม้นท์ 7 ชัน้ ถนนกิง่ แก้ว

ต.ราชาเทวะ บางพลี
บริษทั จําปาและผูก จํากัด สมุทรปราการ

1285
1286

1290
1291
1292

1293
1294
1295

1296
1297
1298

1299
1300

ที่ตงั ้

บริษทั ภูภเก็
ตเอ็นเอสเทรด
บรษท
เกตเอนเอสเทรด
ดิง้ จํากัด
ต.กะรน เมือง ภูเก็ต

โครงการอพาร์ตเมนท์ 8 ชน
โครงการอพารตเมนท
ชัน้

1287
1288
1289

เจ้าของโครงการ

ซ.เพชรเกษม 48
ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน
บริษทั ลปตา
บรษท
ลิปตา เซอรวส
เซอร์วสิ จํจากด
ากัด
เขตภาษีเจริญ

โครงการอพาร์ทเม้นต์ 416 ห้อง
โครงการอพาร์ทเม้นท์ 7 ชัน้ ถนนกิง่ แก้ว
โ
โครงการอพาร์
ท์ เม้นท์เ์ รวดีซอย 3

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง คลอง
บริษทั วันชัยพัฒนสิน จํากัด หลวง ปทุมธานี
บริษทั จําปาและผูก จํากัด
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
บริษทั จงรวยดี จํากัด
ต.ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี

โครงการอพาร์เม้นต์ขนาด 506 ห้อง

บริษทั สวอน ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด

ต.บางเสาธง กิง่ อ.บางเสาธง
สมุทรปราการ

โครงการอพาร์เมนท์ 6 ชัน้

บริษทั อุบลชาติ จํากัด

พหลโยธิน 49 แขวงลาดยาว
จตุจกั ร กรุงเทพฯ

โครงการอพาร์เมนท์ 8 ชัน้

ห้า้ งหุน้ ส่ว่ นจําํ กัดั เพอร์์
เฟค อพาร์เมนท์

ป
ต.สุเทพ
ถ.เลียี บคลองชลประทาน
เมือง เชียงใหม่

โครงการอมตะแมนชั ่น

ถ.เทศบาลคลองตําหรุ 12 ต.
บริษทั อมตะแมนชั ่น จํากัด คลองตําหรุ เมือง ชลบุรี

โครงการอมารีตรัง บช
โครงการอมารตรง
บีช รีรสอรท
สอร์ท (สวนขยาย)
(ส่วนขยาย)

บริษทั เจบบ
บรษท
เจบีบี จํจากด
ากัด

หาดฉางหลาง ต.ไม้ฝาด สิเกา
ตรัง
ตรง

โครงการอลังการา รีสอร์ท เกาะสมุย

บริษทั วันชัย ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด

ตําบลบ่อผุด เมือง สุราษฏร์ธานี

โครงการอันดา การ์เด้น

บริษทั วิเกอร์ ซิสเต็มส์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด

ซ.ลาดพร้าว 122 แขวงวัง
ทองหลาง วังทองหลาง
กรุงุ เทพมหานคร

โครงการอัมบูรายา รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย)

บริษทั อัมบูรายา รีสอร์ท
จํากัด

ถ.พระตําหนัก ต.หนองปรือ บาง
ละมุง ชลบุรี

บริษทั ทีดบั บลิวอาร์ โฮ
ลดิง้ จํากัด

หมู่ 1 หาดบางเทา ต.เชิงทะเล
ถลาง ภูเก็ต

โครงการอัลลามันดา รอยัล
โครงการอัสสกาญจน์เพลส โครงการรามคําแหง-วง
แหวน

บริษทั อัสสกาญจน์ จํจากด
บรษทอสสกาญจน
ากัด

เขตสะพานสงง
เขตสะพานสู

โครงการอัสสกาญจน์เพลส โครงการรามคําแหง-วง
แหวน

ถ.รามคําแหง สะพานสูง
บริษทั อัสสกาญจน์ จํากัด กรุงเทพฯ

โครงการอัสสกาญจน์เพลส โครงการลาดพร้าว

ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
บริษทั อัสสกาญจน์ จํากัด วังทองหลาง กรุงเทพฯ

จังหวัด

กทม
กทม.

จ.สมุทรปราการ

กทม
กทม.

ลําดับ

โครงการ

เจ้าของโครงการ

1301

1302
1303
1304

1305

ที่ตงั ้

โครงการอาคาชุดนภาลัยเพลส คอนโดมิเนียม

บริษทั ราษฏรยนด
ราษฏร์ยนิ ดี ดเวลล
บรษท
ดีเวลล
อปเม้นท์ จํากัด
ตําบลคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา

โครงการอาคาร คสล.พักอาศัย สูง 8 ชัน้ Life @
Paholyothin

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด (มหาชน)

ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล
จตุจกั ร กรุงเทพฯ

โครงการอาคารคนไข้ 120 เตียง และอาคารพักแพทย์
32 ยูนิต
โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด

ถ.รณชัยชาญยุ
ญ ทุ ธ์ ต.ในเมือง
เมือง ร้อยเอ็ด

โครงการอาคารฉลองครบรอบ 100 ปีโรงพยาบาล
เซ็นหลุยส์

มิสซังโรมันดาทอลิกกรุง
เทพมหานคร

ถ.สาทรใต้ สาทร
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชัดพักอาศัย ชะอํา ลองบีช คอนโด
มินียม

บริษทั โปรเอ็น คอนซัล
แทนท์ส จํากัด

ตําบลชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

โครงการอาคารชุด 8 ชัน้ MERRRAYA
LADPRAOW 27

บริษทั เดย์เกน กรุ๊ป จํากัด

โครงการอาคารชดด 8 ชัน้ ถนนรัชดาภิเษก ซอย 10
โครงการอาคารชุ

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

ถ.รัชดาภิเษก ซ.10 แขวงห้วย
ขวาง ห้วยขวาง กรุ
กรงเทพมหานคร
งเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดทีพ่ กั อาศัย ท็อปแอร์พอร์ท
คอนโดมิเนียม

บริษทั ท็อป คอมพิวเทค
จํากัด

ต.ปา่ แดด เมือง เชียงใหม่

โครงการอาคารชุดทีพ่ กั อาศัย บ้านเบญจวรรณ

บริษทั บี-สแปนด์ พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ถ.งานวงศ์วาน เมือง นนทบุรี

โครงการอาคารชุดทีพ่ กั อาศัย แอล.ซี.แมนชั ่น 1

บรษท
บริ
ษทั แลนเดเซย
แลนเดเซีย
คอนสทรัคชั ่น จํากัด

ต.แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่

โครงการอาคารชุดทีพ่ กั อาศัย แอล.ซี.แมนชั ่น 2

บริษทั แลนเดเซีย
คอนสทรัคชั ่น จํากัด

ต.แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่

โครงการอาคารชุดนิรนั ดร์ ซิต้ี บางแค

บริษทั นรนดร
นิรนั ดร์ พรอพ
พร็อพ
บรษท
เพอร์ต้ี จํากัด

171-188 หมู่ 9 ซ.หนองใหญ่ ถ.
สุขาภบาล
าภิบาล 1 แขวงบางแค บางแค
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดบ้านสาทร-เจ้าพระยา

บริษทั สาทร เจ้าพระยา
อาคาเดีย จํากัด

ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
คลองสาน กรุงเทพมหานคร

ซ.ลาดพร้าว 27
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร

1306
1307

1308
1309
1310

1311

1312
1313

1314
1315
1316

บริษทั แปซิฟิค กรุ๊ป
โครงการอาคารชุดพักดาศัย 9 ชัน้ บ้านสวนแจ้งวัฒนะ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด

หมู่ 5 แขวงทุ่งสีกนั ดอนเมือง
กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมชาย ตําบลบางกรวย บางกรวย
พัฒนาก่อสร้าง
นนทบุรี

โครงการอาคารชุดพักอาศัย "บ้านสวนรัชธานี"

บริษทั รัชธานีวลิ ล์ 1995
จํากัด

ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

โ

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
์ ้ี ํ ั

ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
ี

ั

ั

ป

ั

จังหวัด

กทม.

ลําดับ

โครงการ
โครงการอาคารชุดพกอาศย
โครงการอาคารชดพั
กอาศัย “ST.MORRIS
ST.MORRIS
RESIDENT”

1318
1319
โครงการอาคารชุดพักอาศัย “สาทร 10” (ส่วนขยาย)

1320
1321
1322

1323
1324
1325

1326
1327
1328

1329
1330
1331

บริษทั รอมแลด จํากัด
บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี
(สาทร) จํากัด

ที่ตงั ้

จังหวัด

ถ.สุขมุ วิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ

ซ.สาทร 10 แขวงสีลม เขตบางรัก

กทม.

นายอุปกิต วงศ์สรุ ไกร

ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด ทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 12 ชัน้

นายอุปกิต วงศ์สรุ ไกร

ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด ทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 129 สาธรใต้

บริษทั เพบเพิล เบ
(ประเทศไทย) จํากัด

ถ.สาทรใต้ สาทร
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 14 ชัน้

บริษทั วิไลลักษณ์ ดีเวลล
อปเมนท์ จํากัด

ตําบลชากพง แกลง ระยอง

โครงการอาคารชดพั
โครงการอาคารชุ
ดพักอาศัย 16 ชัน้

ถ.รองเมืองซ. 3 แขวงรองเมือง
บริษทั ฮัว่วกีกี่ เปเปอร์ จํากัด ปทุ
ปทมวั
มวัน กรุ
กรงเทพมหานคร
งเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 18 ชัน้

บริษทั วิวทะเลจอมเทียน
คอนโดมิเนียม จํากัด

โครงการอาคารชดพั
โครงการอาคารชุ
ดพกอาศย
กอาศัย 2 อาคาร

ริมถนนสาทรใต้ ซ.สาทร 11 ถ.
บริษทั เมโทร์สตาร์ พร็อพ สาทร แขวงยานนาวา สาทร
เพอร์ต้ี จากด
เพอรต
จํากัด
กรงเทพมหานคร
กรุ
งเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 12 ชัน้

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 20 ชัน้ City Smart
Condo

ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

ถ.สุขมุ วิท คลองเตย กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 23 ชัน้

บริษทั อินสไตล์ เอสเตท
เอกมัย จํากัด

ถ.เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ
วัฒนา กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 23 ชัน้ (ส่วนขยาย)

บรษท
บริ
ษทั เอเชยน
เอเชีย่ น พรอพ
พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด

ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 25 ชัน้ ถนนเจริญกรุง

บริษทั ศุภลัย จํากัด
(มหาชน)

ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

บริษทั รัชฏา คอนคอร์ด
จํากัด

ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณ
ุ
อมรินทร์ บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

บริษทั นายารา จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 105 ต.สําโรงเหนือ
เมือง สมุทรปราการ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 25 ชัน้ รวม 2,786
หน่วยและทีจ่ อดรถยนต์
1332

เจ้าของโครงการ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 3 อาคาร

ลําดับ

1333
1334

1335
1336
1337

1338
1339
1340

โครงการ

เจ้าของโครงการ

บรษทเฟรเกรนท
บริ
ษทั เฟรเกรนท์ เรยล
เรียล
โโครงการอาคารชุดพักั อาศัยั 31 ชันั ้ สุขมุ วิท 11 (ส่วน
เอสเตท ดีเวลล็อปเม้นท์
ขยาย)
กรุ๊ป จํากัด
บริษทั เฟรเกรนท์ เรียล
โครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชัน้ สุขมุ วิท 11 (ส่วน เอสเตล ดีเวลล็อปเม้นท์
กรุ๊ป จํากัด
ขยาย)

ที่ตงั ้

จังหวัด

แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา

กทม.

ซ.ไชยยศ แขวงคลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 36 ชัน้

บริษทั ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น ถ.เจริญกรุง แขวงพระยาไกร
มารีน่า จํากัด
บางคอแหลม กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 36 ชัน้

บริษทั ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น ถ.เจริญกรุง แขวงพระยาไกร
บางคอแหลม กรุงเทพฯ
มารีน่า จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 57 ชัน้ RIVERSIDE
CONDOMINIUM

บริษทั ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดี ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เวลลอปเม้นท์์ จํากัด
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 7 ชัน้ 1 อาคาร

นายพรนิมติ ร เมตตา
ประเสริฐ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน้

บริษทั กลอรี่ แมเนจเมนท์ ถ.สุคนธสวัสดิ ์ แขวงลาดพร้าว
จํากัด
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน้

ใ ่นครินิ ทร์์
บริษิ ทั หาดใหญ่
จํากัด

ถ.โชติ
โ วิ ทิ ยะกุล 5 ต.หาดใหญ่
ใ ่
หาดใหญ่ สงขลา

บริษทั เค.ดี. แอสเซท
แอนด์
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 52 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง

กทม.

บริษทั กฤษดามหานคร
จํากัด (มหาชน)

ถ.รัชดาภิเษก ซ.19 เขตดินแดง

กทม.

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน้

ถ.ซอยสุขมุ วิท 119 ต.บางเมือง
ใหม่ เมือง สมุทรปราการ

1341
โครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน้
1342
1343

ซ.สุขมุ วิท 101/1 ถ.สุขมุ วิท
แขวงบางนา บางนา
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน้

บริษทั วงศ์พพิ ฒ
ั น์ จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน้ (ส่วนขยาย)

บริษทั กฤษดามหานคร
จํากัด (มหาชน)

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน้ (ส่วนขยาย)

บริษทั กฤษดามหานคร
จํากัด (มหาชน)

รัชดาภิเษก 17 ดินแดง กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน้ 3 อาคาร

บริษทั นารายณ์รว่ ม
พิพฒ
ั น์ จํากัด

ถ.รอยัลซิต้ี อเวนิว แขวงบางกะปิ
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ซ.รัชดาภิเษก 17 (ซ.อินทามระ
45)
เขตดินแดง

1344
1345
1346

กทม.

ลําดับ

1347
1348
1349

1350
1351
1352

1353
1354
1355

โครงการ
โครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน้ กับ 1 ชัน้ ใต้ดนิ
(ส่วนขยาย)

1357
1358

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 9 ชัน้

1360
1361

ที่ตงั ้

จังหวัด

ซซ.ยอยบารโบส
ย่อยบาร์โบส ซ.สุ
ซ สขมวิ
ขมุ วทท 42 ถ.
ถ
สุขมุ วิท แขวงพระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ
ถ.พระราม 4 คลองเตย
กรุงเทพมหานคร
ถ.ซอยพหลโยธิน 3 แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท

กทม
กทม.

ซ.พระยาประเสริฐสุนทราศัย
บริษทั โรงแรมริมเพระยอง แขวงวังทองหลาง วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
จํากัด

โครงการอาคารชดพั
โครงการอาคารชุ
ดพกอาศย
กอาศัย Casa Ratchada Trapra บริ
บรษท
ษทั คาซา
คาซ่า วลล
วิลล์ จากด
จํากัด

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุ
เขตธนบรีร

กทม.

โครงการอาคารชุดพักอาศัย Casa RatchadaThapra (อาคาร A)

ซ.เทอดไท
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี

กทม.

บริษทั คาซ่า วิลล์ จํากัด

โครงการอาคารชดพั
โครงการอาคารชุ
ดพักอาศัย Casa
C RRatchada-Thapra
t h d Th
บริษทั คาซ่า วิลล์ จํากัด

ซ.เทิดไท 33 ถ.เทิดไท แขวง
ดาวคะนอง ธนบุ
ธนบรีรี กรุ
กรงเทพฯ
งเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย CASA
RATCHADA-THAPRA (อาคาร A)

บริษทั คาซ่า วิลล์ จํากัด

แขวงดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพฯ

บริษทั คาซ่า วิลล์ จํากัด

ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
คลองสาน กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย DELPALACIO
RESIDEN
โครงการอาคารชุดพักอาศัย G-1 Condo

โครงการอาคารชุดพักอาศัย G-1 Condo
1359

บริษทั ทองหล่อ เรสซิ
เดนซ์ จํากัด

บริษทั อินสไตร์ เอสเตท
โครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน้ ถนนพระราม 4
เรสซิเดนท์ จํากด
บริษทั เคอเอสเอเอส ดี
โครงการอาคารชดพั
โครงการอาคารชุ
ดพกอาศย
กอาศัย 8 ชนและชนใตดน
ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัชนน้
เวลอปเม้นท์ จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย Casa Sathorn

1356

เจ้าของโครงการ

บริษทั ภาคย์พร จํากัด
บริษทั กรุ๊ปวัน พัฒนา
จํากัด

ซ.สุ
ขมุ วทท 30/1 ถ.สุ
ซ สขมวิ
ถ สขมวิ
ขมุ วทท แขวง
คลองตัน คลองเตย
กรุงเทพมหานคร
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร

ซ.ลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล
ซ.ลาดพราว
บริษทั กรุ๊ปวันพัฒนา จํากัด จตุจกั ร กรุงเทพฯ

บริษทั แกรนด์ แฮปปี้โฮม แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง
โครงการอาคารชุดพักอาศัย HAPPY HOME อาคาร 4 จํากัด
กรุงเทพมหานคร
บริษทั แกรนด์แฮ็ปปี้โฮม
โครงการอาคารชุดพักอาศัย HAPPY HOME อาคาร A จํากัด

ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวง
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

บริษทั แกรนด์แฮ็ปปี้โฮม
โครงการอาคารชุดพักอาศัย HAPPY HOME อาคาร B จํากัด

ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวง
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

กทม.

ลําดับ

1362

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

บริษทั แกรนด์แฮ็ปปี้โฮม
โครงการอาคารชุดพักอาศัย HAPPY HOME อาคาร C จํากัด

ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวง
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย HAPPY HOME
อาคาร A

ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

บริษทั แกรนด์ แฮปปี้โฮม
จํากัด

1363
1364
โครงการอาคารชุดพักอาศัย I HOUSE PHASE 4

บริษทั ซิต้ี วิลล่า จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย IDEO VERVE
SUKHUMVIT

บริษทั อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์
ทู จํากัด

ซ.ศูนย์วจิ ยั -พระราม 9 แขวงบาง
กะปิ
เขตห้วยขวาง

ถ.สุขมุ วิท แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด

กทม.

กทม.

กทม.

1365

1366
1367

1368
1369
1370

1371
1372
1373

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
โ
โครงการอาคารชุ
ดพักั อาศัยั Life @ Ratchada (ส่ว่ น เพอร์ต์ ้ี ดีเี วลล็อ็ ปเม็
ป น็ ท์์
ขยาย)
จํากัด (มหาชน)
โครงการอาคารชุดพักอาศัย Life@Ratchada (ส่วน
ขยาย)

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลล็อปเม้นท์
จํากัด (มหาชน)

ซ.ลาดพร้า้ ว 36 แขวงจันั ทเกษม
จตุจกั ร กรุงเทพฯ
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย The Bangkok ถ.
นราธิวาสราชนครินทร์ (ส่วนขยาย)

ซซ.นราธวาสราชนครนทร
นราธิวาสราชนครินทร์ 14 ถ.
ถ
บริษทั แอล เอช เรียลเอท นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่ง
วัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร
เตส จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย THE BANGKOK
สาทร-ตากสิน

บริษทั แอล เอช แอสเซท
จํากัด

โครงการอาคารชุดพั
พกอาศย
กอาศัย The Room รัรชดา
ชดาลาดพร้าว

บริ
บรษท
ษทั แลนด
แลนด์ แอนด
แอนด์ เฮาส
เฮาส์ ถ.ลาดพราว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจนทรเกษม
แขวงจันทรเกษม
จํากัด(มหาชน)
จตุจกั ร กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย The Royal Place

บริษทั วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี
ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
ต.กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต

โครงการอาคารชุดพักอาศัย WATERFORD 50

ซ.สุขมุ วิท 50 ถ.สุขมุ วิท
บริษทั วี.พี.แอสเซ็ทส์ จํากัด คลองเตย กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย Zenith Place @
ห้วยขวาง

บริษทั มหาทรัพย์
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

กทม.

ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางภูล่าง
คลองเขต กรุงเทพฯ

ซ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ 14
ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ เขตห้วย
ขวาง

กทม.

ลําดับ

1374

1375
1376

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการอาคารชุดพักอาศัย แกรนด์ พาร์ค ทาวน์

บริษทั ชินวงศ์ เรียล
เอสเตท จํากัด

ซ.สหการประมูล ถ.ประชาอุทศิ
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย แกรนด์ พาร์ค ทาวน์

บริษทั ชินวงศ์ เรียล
เอสเตท จํากัด

ซ.สหการประมูล ถ.ประชาอุทศิ
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย คศล.20 ชัน้

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลล็อปเม้นท์
จํากัด (มหาชน)

แขวงสามเสนใน พญาไท

1377

โ
โครงการอาคารชุ
ดพักอาศัย คสล. 20 ชัน้

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลล็อปเม็นท์
จํากัด (มหาชน)

1378
1379

โครงการอาคารชุดพักอาศัย คาสิตาร์ ศรีนครินทร์

บริษทั สินสุขสวัสดิ ์ จํากัด ต.บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย เคหะชุมชนคลองหลวง

ตําบลคลองหนึ่ง คลองหลวง
บริษทั แม่จนั ฟาร์ท จํากัด ปทุมธานี

1380
1381
1382

1383
1384
1385

1386
1387
1388

โครงการอาคารชุดพักอาศัย เคหะชุมชนธนบุรี 2
ระยะที่ 1

การเคหะแห่งชาติ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย เคียงมอคอนโดมิเนียม

บริษทั เคียงมอ
คอนโดมิเนียม จํากัด

ซ.สุเทพ ซ.7 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
เมือง เชียงใหม่

โครงการอาคารชุดพกอาศย
โครงการอาคารชดพั
กอาศัย เจ.ดบบลว.
เจ ดับบลิว บูบเลอวาร์
เลอวารดด
(ส่วนขยาย)

บรษท
บริ
ษทั นรนดร
นิรนั ดร์ คาซา
คาซ่า
จํากัด

ถถ.ศรวรา
ศรีวรา แขวงวั
แขวงวงทองหลาง
งทองหลาง
เขตวังทองหลาง

โครงการอาคารชุดพักอาศัย เจ.ดับบลิว.บูเลอวาร์ด
(ส่วนขยาย)

ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง วัง
บริษทั นิรนั ดร์คาซ่า จํากัด ทองหลาง กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ซอยอินทรามระ 4

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ซันเซส เรสซิเด้น
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ซี.เจ.แลนด์

บรษท
ธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสน
บริษทั พเอน
พีเอ็น เรยล
เรียล พรอพ
พร็อพ ถ.สุทธสารวนจฉย
เพอร์ทริ จํากัด
ใน พญาไท กรุงเทพฯ
บริษทั พีเอ็น เรียล พร็อพ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
เพอร์ทิ จํากัด
บริษทั สินสยามสหพัฒนส
จํากัด
หาดกะหลิม ต.ปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต
บริษทั ซี.เจ.แลนด์ จํากัด

ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บริษทั เดอะ ยอช์ท เฮเว่น หมู่ 2 บ้านคอเอน ต.ไม้ขาว
ถลาง ภูเก็ต
โครงการอาคารชุดพักอาศัย เดอะ ยอช์ทเฮเว่น ภูเก็ต จํากัด
โ

ั

ั

ิ

บริษทั กฤษดามหานคร
ํ ั

กทม.

ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
พญาไท
ไ กรุงเทพฯ

กม.6 ถ.ธนบุรี - ปากท่อ แขวง
แสมดํา บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ซ.อินทามะระ 4

จังหวัด

ซ.อินทามระ 45 ถ.รัชดาภิเษก
ิ

กทม.

กทม.

ลําดับ
1390
1391

โครงการ

1393
1394

1395
1396
1397

กม.5 บางนา
บางนา-ตราด
ตราด แขวงบางนา
บางนา กรุงเทพมหานคร

บริษทั โฮบิส จํากัด

ถ.สุขมุ วิท แขวงบางจาก พระ
โขนง กรุงเทพมหานคร

บริษทั เนตรพร จํากัด

ซ.ศรีพรสวรรค์ ถ.ประชาราษฏร์
เมือง นนทบุรี

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ทองสุภาเพลส

บริษทั เนตรพร จํากัด

ซ.ศรีพรสวรรค์ ถ.ประชาราษฏร์
เมือง นนทบุรี

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ธารทิพย์ การ์เด้นเพลส

บริษทั ศรีวชิ ยั พร็อพเพอร์ต้ี 14 หมู่ 1 และ 109/1 หมู่ 14 ถ.สุ
เทพ ต.สุเทพ เมือง เชียงใหม่
กรุ๊ป จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย เดอะพาร์คแลนด์

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ทองสุภา เพลส

โครงการอาคารชุดพักอาศัย นิรนั ดร์ ซิต้ี รัชดา

1399
1400

1401
1402
1403

1405

ซ.นาเกลือ 16 ถ.พัทยา-นาเกลือ
บางละมุง ชลบุรี
ถ.รามคําแหง 43/1 แขวงวัง
ทองหลาง บางกะปิปิ
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย บางแค การ์เด้น วิว

บริษทั คงสุข จํากัด

ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค ภาษี
เจริญ กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชดพั
โครงการอาคารชุ
ดพกอาศย
กอาศัย บางใหญ
บางใหญ่ สแควร
สแควร์

ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรัก
บริษทั กูก๊ดวิวลล
บรษท
ลล์ แลนด์
แลนด จํจากด
ากัด พฒนา
พัฒนา บางบวทอง
บางบัวทอง นนทบรี
นนทบุร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย บ้านสวนลาซาล

บริษทั แพมไทย บ้านและ ซ.ลาซาล ถ.ศรีนครินทร์ แขวง
ทีด่ นิ จํากัด
บางนา บางนา กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย บ้านหอคํา

ซ.ห้วยแก้ว ซ.3 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุ
นางอัศร์ศริพร ณ เชียงตุง เทพ เมือง เชียงใหม่

โครงการอาคารชุดพั
พกอาศย
กอาศัย โบท
โบ๊ท เฮ้
เฮาท
าท์ หวหน
หัวหิน อาคาร บรษท
บริษทั โบทเฮาส
โบ๊ทเฮ้าส์ หวหน
หัวหิน
B
จํากัด

จังหวัด

ซ.สันนิบาตเทศบาล แขวง
ลาดยาว จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

บริษทั พี แอนด์ เอ็น
ป
์ (1994)
ดิเิ วลลอปเมนท์
จํากัด

ชะอํา เพชรบุรี

บริษทั พี แอนด์ เอ็น
ดิเวลลอปเมนท์ (1994)
จํากัด

ซ.สุภาพงษ์ 1/4 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน ประเวศ
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย พีทที าวเวอร์ (งานวงศ์
วาน)

บริษทั พีทอี าร์ แลนด์
แอนด์เฮ้าส์ จํากัด

ซ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1 ถ.
งานวงศ์วาน ต.บางเขน เมือง
นนทบุรี

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟลอราวิลล์ สุวรรณภูมิ

บริษทั ฟลอราวิลล์
สุวรรณภูมิ คอนโดมิเนียม
จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย พิชา พาวิลเลีย่ น

1404

บริษทั นิรนั ดร์ ซิต้ี จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย โนวา มิราจ (ส่วนขยาย) บริษทั โนวา มิราจ จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย บดินทร์ สวีทโฮม
1398

ที่ตงั ้

บรษท
บริ
ษทั สวนธารประภา
จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ถนนสุขมุ วิท
1392

เจ้าของโครงการ

แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง

กทม.

ลําดับ
1406

1407

โครงการ

เจ้าของโครงการ

1408
1409
โครงการอาคารชุดพักอาศัย มหาชัย คอนโดมิเนียม

1411
1412

จังหวัด

บรษท
บริ
ษทั ฟอรรา
ฟอร์รา่ วลล
วิลล์
สุวรรณภูมิ คอนโดมิเนียม ถ.ร่มเกล้า แขวงคลอง 3 ประเวศ
ราชกระบัง กรุงเทพฯ
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ฟอร์รา่ วิลล์ สุวรรณภูมิ จํากัด
ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ เมือง
โครงการอาคารชุดพักอาศัย เฟื่องฟ้าคอนโดเทล
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พีเอ็น ภูเก็ต
บริษทั ยูไู นเต็ด
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ปา่ ตอง บีช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด

1410

ที่ตงั ้

บริษทั ทิพย์เจริญ ดีเวลล
อปเม้นท์ จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมินี บริษทั มีนบุรี เพลส
ยม
คอนโดมิ
โ เนี่ยม จํากัด

ถถ.ผงเมองสาย
ผังเมืองสาย กก. ต.ปาตอง
ต ปา่ ตอง อ.
อ
กระทู้
หมู่ 4 หมูบ่ า้ นโคกขาม ต.โคก
ขาม เมือง สมุทรสาคร
แขวงมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย เมืองแก้วมณี เฟส 1

บริษทั เมืองแก้วมณี จํากัด ต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ยันฮีคอนโดมิเนียม 2

บริษทั พี.เอ็ม.พร็อพเพอร์ต้ี 127/5หมู่ 4 ต.บางกรวย บาง
จํากัด
กรวย นนทบุรี

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ระดับหรู 34 ชัน้

บริษิ ทั เอเชีย่ี น พร็อ็ พ
เพอร์ต้ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน)

จ.ภูเก็ต

ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง

กทม.

1413
1414
1415

โครงการอาคารชุดพักอาศัย รัชดา เพลส ทีจ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย รีเจ้นท์พฒ
ั นาการ 5

1416
1417
1418

1419

บรษท
บริ
ษทั ทรพเพล
ทริพเพิล พพี พรอพ
พร็อพ ถถ.ลาดพราว
ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
เพอร์ต้ี กรุ๊ป จํากัด
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
บริษทั ไวท์สยาม ดีเวลล
อปเม้นท์ จํากัด

ซ.เกษมสันต์ 2 (อ่อนนุช 17)
แขวงสวนหลวง สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
ถ.ศรีราชานคร ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา

โโครงการอาคารชุดพักั อาศัยั ลัดั ดาคอนโดวิ
โ วิ (ส่ว่ น
ขยาย)

บริษทั ลัดดา ซิต้ี จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ลาซาล พาร์ค
คอนโดมิเนียม

บริษทั แซนด์ แอนด์ สโตน ซ.ลาซาล แขวงบางนา พระโขนง
จํากัด
กรุงเทพมหานคร

บริษทั ลานนานครเรียล
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ลานนานครคอนโดทาวน์ เอสเตท จํากัด
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ลิฟวิง่ เพลส ลาดพร้าว
140

ตําบลปา่ ตัน เมือง เชียงใหม่

ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว
บริษทั ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิง่ คลองจั ่น บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
จํากัด

จ.ชลบุรี

ลําดับ

1420
1421

1422

1423
1424

1425
1426
1427

1428
1429
1430

1431

โครงการ

1434

ที่ตงั ้

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ลิฟวิง่ เพลส (ลาดพร้าว
138)

ซซ.ลาดพราว
ลาดพร้าว 138 ถ.ลาดพราว
ถ ลาดพร้าว
บริษทั ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิง่ แขวงคลองจั ่น บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ลิฟวิง่ เพลส (ลาดพร้าว
138)

ซ.ลาดพร้าว 138 ถ.ลาดพร้าว
บริษทั ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิง่ แขวงคลองจั ่น บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
จํากัด

จังหวัด

ซ.ศูนย์วจิ ยั 14 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่
บริษทั ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิง่ แขวงบางกะปิ ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ลิฟวิง่ เพลส (ศูนย์วจิ ยั 14) จํากัด

โ
โครงการอาคารชุ
ดพักอาศัย ลีฟวิง่ เพลส ศูนย์ว์ จิ ยั 2

ซ.ศูนย์วจิ ยั 14 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่
บริษทั ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิง่ แขวงบางกะปิ ห้วยขวาง
จํากัด
กรุงเทพฯ

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล ถ.พระราม 3 บางคอแหลม
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ลุมพินี เพลส พระราม 3 อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
โครงการอาคารชุดพักอาศัย เลคไซด์ ภูเก็ต
(Lakeside Phuket)

บริษทั ภูเก็ต พี.อาร์.ดี.
พรอพเพอร์ต้ี จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ศุภสารคอนโดมิเนียม

ใ ่เคหะการ ถ.ศุภสารรังั สรรค์์ ต.คอหงษ์์
บริษิ ทั หาดใหญ่
จํากัด
หาดใหญ่ สงขลา

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ศุภาลัย ปาร์ค

บริษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดโิ อ โซน
โครงการอาคารชุดพักอาศัย สาทร 12

ตําบลกะทู้ กะทู้ ภูเก็ต

พหลโยธิน 21 แขวงลาดยาว
จตุจกั ร กรุงเทพฯ

ซ.ลาดพร้าว 102 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง บางกะปิ
แขวงวงทองหลาง
บางกะป
บริษทั คาซาวดี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
บริษทั เอพี แปซิฟิค สตาร์ ซอยสาทร 12 แขวงสีลม เขตบาง
(สาทร) จํากัด
รัก

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สํานักงานพาณิชย์ ศรี
นครินทร์ โฮม ออฟฟิศ

บริษทั สถิตกิตติวงศ์
สถาพร จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สีลมเทอเรส 2

บริษทั เมโทรสตาร์ พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด
แขวงสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุขมุ วิท 28
1432
1433

เจ้าของโครงการ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุขมุ วิท 28 (ส่วนขยาย)

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุขมุ วิท 59

กทม.

ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
ประเวศ กรุงุ เทพมหานคร

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี
(สุขมุ วิท) จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 28 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย

กทม.

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี (สุขมุ วิท) จํากัด

ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย

กทม.

บริษทั สุวรรณเอสเตรท
จํากัด

แขวงคลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ

ลําดับ

1435
1436

1437
1438
1439
1440

โครงการ

1443
1444
1445

1446
1447
1448

1449
1450
1451

ที่ตงั ้

จังหวัด

ถ.สุทธสารวนจฉย
ถ.สทธิ
สารวินิจฉัย
เขตห้วยขวาง

กทม.

ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
เขตห้วยขวาง

กทม.

โโครงการอาคารชุดพักั อาศัยั สุทธิสารเรสซิเดนซ์์
คอนโด

บริษทั ปรีดี า เรียี ลเอสเตส
จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุทธิสารเรสซิเดนซ์
คอนโด

บริษทั ปรีดา เรียลเอสเตส
จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชัน้

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี ซ.สุขมุ วิท 26 แขวงคลองตัน
จํากัด
คลองเตย กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สูง 9 ชัน้

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง
พาร์เนอร์ จํากัด
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ

โโครงการอาคารชุดพักอาศัย หฤทัยแมนชั ่น่
โครงการอาคารชุดพักอาศัย แหลมฉบัง เรสซิเดนซ์

บริษทั แจนคอนดีเวลลอป ซ.จุฬาเกษม ถ.งานวงศ์วาน ต.
เม้นท์์ จํากัด
บางเขน เมือง นนทบุรี
บริษทั ศรีราชาเพลซ จํากัด ต.แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

โครงการอาคารชุดพักอาศัย อโศก-เพชรบุรี
1441
1442

เจ้าของโครงการ

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด

โโครงการอาคารชุดพักั อาศัยั เอส วีี การ์เ์ ด้น้ คอนโดมิ
โ ิ บริษิ ทั พระราม 3 แลนด์์
เนียม และเอส วี รอยัล ปาร์ค คอนโดมิเนียม
จํากัด

ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี
ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
โ
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัย แอล.ซี.แมนชั ่น

บริษทั แลนเดเซีย
คอนสทรัคชั ่น จํากัด

โครงการอาคารชดพั
โครงการอาคารชุ
ดพกอาศยกบนทรคอนโดมเนยม
กอาศัยกบินทร์คอนโดมิเนียม

บริษทั กบินทร์พร็อพเพอร์
ตตี้ จํจากด
ากัด
ต.กบินทร์ กบนทรบุ
ต.กบนทร
กบินทร์บรีร ปราจี
ปราจนบุ
นบรีร

โครงการอาคารชุดพักอาศัยกฤษสกนธ์ คอนโดวิลล์

บริษทั กฤษสกนธ์ วิลล์
จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัยเกษมมณฑล

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี ถ.เพชรเกษม 118 ต.อ้อมน้อย
จํากัด
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัยเกษมมณฑล

สหกรณเคหสถานราชนาว
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี ถ.เพชรเกษม 118 ต.ออมนอย
ต.อ้อมน้อย
จํากัด
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง

ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน
บริษทั ศุภราช สวีท เพลส แขวงสามเสนใน พญาไท
กรุงเทพมหานคร
จํากัด

ต.แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่

ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางบําหรุ
บางพลัด กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัยโครงการเกษตรเรสซิเดนท์ บริษทั พราพลาซ่า จํากัด

ซ.พหลโยธิน 34 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว จตุจกั ร กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัยจิตรณรงค์ 4

บริษทั จิตรณรงค์ พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ต.มหาสวัสดิ ์ บางกรวย นนทบุรี

โครงการอาคารชุดพักอาศัยเฉลิมขวัญคอนโดทาวน์

บริษทั เฉลิมขวัญบ้านและ
ทีด่ นิ จํากัด
หมู่ 3 ต.ปา่ ตาล เมือง ลพบุรี

กทม.

ลําดับ
1452
1453
1454

1455

1456
1457

1458
1459
1460

1461

1462
1463

1464
1465
1466

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการอาคารชุดพักอาศัยดุลยิ าพาวิลเลีย่ น

บรษท
บริ
ษทั ชนสมการเคหะ
ชนัสม์การเคหะ
จํากัด

โครงการอาคารชุดพักอาศัยเดอะเมดิสนั

บริษทั โรจนะ พร็อพเพอร์ ถ.สุขมุ วิท 41 แขวงคลองตัน
ตี้ จํากัด
เหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

ซ.ลาดพร้
ซ.ลาดพราว
าว 73 บางกะป
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรนั ดร์คอนโดเทล 3 เฟส ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซี.อาร์.
3
อาร์.พรอพเพอร์ต้ี

ถ.ประชาอุทศิ แขวงสีกนั ดอน
เมือง กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรนั ดร์คอนโดเทล
โครงการ 6 เฟส 2

แขวงสีกนั ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซี.อาร์.
อาร์.พรอพเพอร์ต้ี

บริษทั บางกอกน้อยวอ
โครงการอาคารชุดพักอาศัยบางกอกน้อยวอเตอร์ไซต์ เตอร์ไซต์ จํากัด

ซ.เติมบุญ ถ.บางกอกน้อย-ตลิง่
ชัน แขวงบางขุนนนท์ บางกอก
น้อย กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัยบางแค การ์เด้นวิว

บริษทั คงสุข จํากัด

ซ.วัดนิมมานนรดี ถ.สุขาภิบาล 1
บางแค กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัยบ้านเฉลิมพระเกียรติ

บริษทั ทองไทย เรียล
เอสเตท จํากัด

ถ.ท่านํ้านนท์-วัดโบสถ์ ต.บางศรี
เมือง เมือง นนทบุรี

โครงการอาคารชดพั
โครงการอาคารชุ
ดพักอาศัยบ้านมิตรภาพ 2

บริษทั เอส.อี.อินทาเนีย
จํากัด

หมู่ 4 ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.
บางพด
บางพูด ปากเกร็ด นนทบุ
นนทบรีรี

โครงการอาคารชุดพักอาศัยบ้านสรวลริมทราย

ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก หัวหิน
บริษทั นิว ดี.บี.กรุ๊พ จํากัด ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการอาคารชุดพักอาศัยบ้านสวนอยูน่ ิรนั ดร์

บริษทั นิรนั ดร์รตั น์ กรุ๊ป
จํากัด

ถ.ศรีพรสวรรค์ ต.สวนใหญ่ เมือง
นนทบุรี

บริษทั สยามผลิตภัณฑ์
คอนกรีตและอิฐ จํากัด

ถ.เกยรตรวมมตร-ถ.พุ
ทธมณฑล
ถ เกียรติรว่ มมิตร ถ พทธมณฑล
สาย 4 ต.กระทุม้ ล้ม สามพราน
นครปฐม

โครงการอาคารชุดพักอาศัยบ้านเอือ้ อาทรพุทธ
มณฑลสาย 4

บริษทั ภคภูมิ ดีเวลลอป
โครงการอาคารชุดพักอาศัยบ้านเอือ้ อาทรลาดกระบัง เม้นท์ จํากัด
บรษท
บริ
ษทั โบทเฮาส
โบ๊ทเฮ้าส์ หวหน
หัวหิน
โครงการอาคารชุดพักอาศัยโบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน อาคาร c จํากัด
โครงการอาคารชุดพักอาศัยปทุมทองคอนโด

โครงการอาคารชุดพักอาศัยไผ่เงิน คอนโดมิเนียม

โครงการอาคารชุดพักอาศัยพญาไท

จังหวัด

ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ชะอํา เพชรบุรี

ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ซ.1 เมือง
บริษทั ปทุมทอง กรุ๊ป จํากัด พิษณุโลก

นายอิทธิ วงศ์สรุ ไกร
บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน)

ซ.วัดไผ่เงิน(จันทร์ 43) ถ.จันทร์
แขวงยานนาวา สาทร
กรุงเทพมหานคร
ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กทม.

ลําดับ
1468
1469

1470
1471
1472

1473
1474
1475

1476

1477
1478

1479

1480
1481
1482

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการอาคารชุดพักอาศัยพันเทพคอนโดทาวน์

บรษท
บริ
ษทั พนเทพบานและ
พันเทพบ้านและ
ทีด่ นิ จํากัด

ถ.แม่
ถ.แมหลวน
หลวน ต.ตลาดเหนื
ต.ตลาดเหนออ เมอง
เมือง
ภูเก็ต

โครงการอาคารชุดพักอาศัยฟลูเลอร์ตนั สุขมุ วิท

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด

ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
วัฒนา กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัยแฟลตพนาสิน

ซ.ประชาสงเคราะห์ 16 ถ.
ประชาสงเคราะห์ ดินแดง
บริษทั นิรมนมั ่นคง จํากัด กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัยภูเก็ต วิลล่า ปา่ ตอง บีช

บริษทั ยูไนเต็ลพร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

บริษทั หงศืทองแลนด์
โ
โครงการอาคารชุ
ดพักอาศัยมหานครธานี
จํากัด
บริษทั เมโทรสตาร์ พร็อพ
โครงการอาคารชุดพักอาศัยเมโทร อเวนิว สุขมุ วิท 66
เพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
บริษทั เมโทรสตาร์พร็อพ
โครงการอาคารชุดพักอาศัยเมโทรอเวนิว สุขมุ วิท 66 เพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
บริษิ ทั พฤกษา เรียี ล
โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 3 อาคาร (ไอวี่ รัชดา) เอสเตท จํากัด (มหาชน)

จังหวัด

ต.ปา่ ตอง กะทู้ ภูเก็ต
128/39 หมู่ 2 ถ.เชือ่ มสัมพันธ์
แขวงกระทุ่มราย หนองจอก
กรุงเทพมหานคร
ถ.สุขมุ วิท 66

กทม.

กรุงเทพฯ
ถ.รัชั ดาภิเิ ษก 20 แขวงสามเสน
นอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมสูง 38 ชัน้ จํานวน 2
สุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน
อาคาร ซอยสุขมุ วิท 24
บริษทั อัลไบร์ทโฮดิง้ จํากัด คลองเตย กรุงเทพฯ
โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมสูง 38 ชัน้
จํานวน 2 อาคาร ซ.สุขมุ วิท 24

บริษทั อัลไบร์ท โฮลดิง้ ส์
จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 24
ถ สขมวิ
ถ.สุ
ขมุ วทท แขวงคลองตั
แขวงคลองตนน เขต
คลองเตย

โครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับหรู 22 ชัน้ (ส่วน
ขยาย)

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลล็อปเม้นท์
จํากัด (มหาชน)

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

โครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับหรู 26 ชัน้ (ส่วน
ขยาย)

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 67 แขวงพระโขนง
เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับหรู 34 ชัน้

บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลล็อปเม็นท์
จํากัด (มหาชน)

ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก
โครงการอาคารชุดพักอาศัยริมหาดคอนโด

บริษทั นารายณ์พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด
บริษทั กรีนวิว จํากัด

ถ.รัชาภิเษก แขวงดินแดง ดิน
แดง กรุงเทพมหานคร
ต.ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

กทม.

กทม.

ลําดับ

โครงการ

โครงการอาคารชุดพักอาศัยลาดพร้าว 18
1483
1484

1485

1486
1487

1488
1489
1490

1491
1492
1493

1494
1495
1496

เจ้าของโครงการ
บรษท
บริ
ษทั เอเชยน
เอเชีย่ น พรอพ
พร็อพ
เพอร์ต้ี ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน)

ที่ตงั ้
ซ.ลาดพร้าว 18 ถ.ลาดพร้าว
แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร

จังหวัด

กทม.

บริษทั วิวทะเล จอมเทียน
คอนโดมิเนียม (1999)
โครงการอาคารชุดพักอาศัยและพาณิชยกรรม 18 ชัน้ จํากัด
ตําบลหนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
โครงการอาคารชุดพักอาศัยและพาณิชยกรรม 21 ชัน้ บริษทั วิวทะเลจอมเทียน ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ บาง
(โครงการ 5 อาคาร 2)
คอนโดมิเนียม(2002) จํากัด ละมุง ชลบุรี
บริษทั วิวทะเลจอมเทียน
โครงการอาคารชุดพักอาศัยและพาณิชยกรรม 22 ชัน้ คอนโดมิเนียม บีช (2002) ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ บาง
จํากัด
ละมุง ชลบุรี
(โครงการ 5)
บริษทั วิวทะเลมารีน่า บีช
โครงการอาคารชุดพักอาศัยและพาณิชย์กรรม 30 ชัน้ คอนโดมิเนียม จํากัด

เมือง ชลบุรี

โโครงการอาคารชุดพักั อาศัยั และพาณิิชยกรรมเลียี บ
เจ้าพระยา

บริษิ ทั เลียี บเจ้า้ พระยา
จํากัด

แขวงวชิรพยาบาล ดุสติ กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัยวรรัตน์ คอนโดมิเนียม

บริษทั วรรัตน์คอนโดมิเนียม จํากัด

ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุณอัมริ
นทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัยวิภาสาทร

ซ.สาทร 3 (สวนพลู) ถ.สาทรใต้
บริษทั เมโทรสตาร
บรษท
เมโทร์สตาร์ พร็
พรอพ
อพ แขวงทุ
แขวงท่งมหาเมฆ สาทร
เพอร์ต้ี จํากัด
กรุงเทพมหานคร

บริษทั พาราเมาท์ดเี วลล
โครงการอาคารชุดพักอาศัยศรีราชา บีช คอมเพล็กส์ อปเม้นท์ จํากัด

ถ.เจิมจอมทอง ต.ศรีราชา ศรี
ราชา ชลบุรี

โครงการอาคารชุดุ พักอาศัยศุภุ าลัย ปาร์ต (พหลโยธิ
(
น)

ถ.พหลโยธิน 21 แขวงลาดยาว
จตุุจกั ร กรุงุ เทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัยสิรภิ าทาวเวอร์
คอนโดมิเนียม

บริษทั เกียรตินภาธุรกิจ
จํากัด

ต.ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่

โครงการอาคารชุดพักอาศัยสีมา คอนโดทาวน์

บริษทั ที ซี สีมา จํากัด

ซ.4 ถ.มิตรภาพ เมือง
นครราชสีมา

โครงการอาคารชุดพักอาศัยสีลม ซิต้ี คอนโดมิเนียม

บริษทั เอ็มทีเอส พร๊อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ซ.ศาลาแดง 2 ถ.สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ

โครงการอาคารชุดพักอาศัยสุขมุ วิท ซิต้ี รีสอร์ท (ส่วน
ซ.สุขมุ วิท 11 แขวงคลองเตย
ขยาย)
บริษทั ฮาริสนั แลนด์ จํากัด เหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
โครงการอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน้

บริษทั ซิต้ี รีสอร์ท
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ถ.ราชวิถี
เขตพญาไท

กทม.

ลําดับ

โครงการ

เจ้าของโครงการ

บรษท
บริ
ษทั สตารเฮาส
สตาร์เฮ้าส์ พรอพ
พร็อพ
เพอร์ต้ี
โครงการอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร
จํากัด

ซ.กรุงธนบุร 5 ถ.กรุ
ซ.กรงธนบรี
ถ.กรงธนบรี
งธนบุร
แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน

บริษทั อนันต์ศกั ดิ ์เจริญ
โครงการอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร วิเศษสุข จํากัด

ซ.มาตานุสรณ์ ถ.มไหสวรรค์
แขวงบางคอแหลม บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุดพักอาศัยหลังใหม่บณ
ั ฑิตอินเตอร์
ทาวน์

ตําบลคูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

1498
1499

1500
1501
1502

ที่ตงั ้

โครงการอาคารชุดพักอาศัยเอสแอนด์เอส สุขมุ วิท

บริษทั กมลกิจอินเตอร์
เฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอสแอนด์เอส
สุขมุ วิท จํากัด

แขวงบางนา เขตบางนา

โครงการอาคารชุดพักอาศัยเฮอร์มเิ ทจ

บริษทั พาวงศ์พฒ
ั นา จํากัด ถ.ท้าวสุระ เมือง นครราชสีมา

1503

โครงการอาคารชุดอยูอ่ าศัย สํานักงานและพาณิชย์
ศรีนครินทร์ โฮม ออฟฟิศ

บริษทั สถิตกิตติวงศ์
สถาพร จํากัด

ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
ประเวศ กรุงเทพมหานคร

1504
1505

โครงการอาคารเช่าในทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
อบลราชธานี
อุบลราชธานี ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
โครงการอาคารเช่าในทีด่ นิ ราชพัสดุจงั หวัดร้อยเอ็ด

การเคหะแห่งชาติ

ถถ.พนม
พนม เมือง อุอบลราชธานี
บลราชธานี
ตําบลเหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด

บริษทั พรธรรม พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

แขวงถนนเพชรบุรี ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

1506
1507
1508

1509
1510
1511

โครงการอาคารเช่าพักอาศัยรวม "บ้านเพชรบุร"ี
โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรองเพชรเกษม 91 ส่วน
เดิมและระยะที่ 2
เดมและระยะท

ตําบลสวนหลวง กระทุ่มแบน
สมทรสาคร
สมุ
ทรสาคร

โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรองอ้อมน้อยส่วนเดิม
และระยะที่ 2

ตําบลอ้อมน้อย กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร

โครงการอาคารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์ เค.พี.เอ็น. เรียล บริษทั เค.พี.เอ็น. เรียล
เอสเตท
เอสเตท จํากัด

ซ.รามคําแหง 24 ถ.รามคําแหง
แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงุ เทพฯ

โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัย 7 ชัน้ (สันทัดคอร์ท)

โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัย 8 ชัน้
1512
1513
1514

โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัย 8 ชัน้

แขวงราษฏร์บรู ณะ ราษฏร์บรู ณะ
บริษทั สันทัดคอร์ท จํากัด กรุงเทพมหานคร
บริษทั เคอาร์ แอนด์แอส
โซซิเอทส์ จํากัด

ซ.ประชาชืน่ 37 ถ.ประชาชือ่
แขวงบางซื่อ บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร

บริษทั เดือนเจ็ด จํากัด

แขวงคันนายาว คันนายาว
กรุงเทพมหานคร

บริษทั เคเอสซี ดีเวลลอป
โครงการอาคารทีพ่ กั อาศัย สูง 8 ชัน้ ถ.อรุณอัมรินทร์ เม้นท์ จํากัด
โ

่ี ั

ั

โ ิ ี

ิ ั

ซ.เหล่าลดา ถ.อรุณอัมรินทร์
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

167/1 หมู่ 7 ต.ท่าโพธิ ์ เมือง
์ ี ี ป๊ ํ ั ิ โ

จังหวัด

กทม.

ลําดับ
1515
1516
1517
1518

โครงการ
โ
โครงการอาคารบ้
า้ นพักั พนักั งานโรงแรมอมารี
โ
ี

1522
1523

1525
1526

1527

1528
1529
1530
1531
1532

จังหวัด

ต.บ่่อผุด อ.เกาะสมัยั

จ.สุราษฏร์ธ์ านีี

โครงการอาคารบ้านพักพนักงานโรงแรมอมารี

ต.บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

โครงการอาคารพักอาศัย (ส่วนขยาย)
โครงการอาคารพักอาศัย 11 ชัน้

บริษทั แอล เค พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด (เล้งกี)่
บริษทั เกษมกิจ จํากัด

33/35 ต.หนองปรือ บางละมุง
ชลบุรี
ตําบลปากนํ้า เมือง ระยอง
ถ.สรรพาวุธ
แขวงบางนา เขตบางนา

โครงการอาคารพักอาศัย 11 ชัน้

นางกรองทอง จึงเกษมสุข

โ
โครงการอาคารพั
กอาศัย 11 ชัน้ ถนนศรีนครินทร์์

บริษทั เอสดับบลิว พร็อพ ถ.ศรีนครินทร์(ข้างซอยวัดศรี
เพอร์ต์ ้ี จํากัด
เอีย่ ม) บางนา กรุงเทพฯ

โครงการอาคารพักอาศัย 14 ชัน้ "แปซิฟิคแมนชั ่น"

บริษทั แปซิฟิคแมนชั ่น
จํากัด

โครงการอาคารพักอาศัย 15 ชัน้

บริษทั เฮ้าส์ซงิ่ คอมเพ็กซ์ ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
จํากัด
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โครงการอาคารพักอาศัย 20 ชัน้ (Srisakul Place)
1524

บรษท
บริ
ษทั อตลไทยเรยล
อิตลั ไทยเรียล เอช
เอ็ช
เทท จํากัด

ที่ตงั ้

บริษทั อิตลั ไทยเรียลเอ็ช
เทท จํากัด

1519
1520

1521

เจ้าของโครงการ

โครงการอาคารพักอาศัย 24 ชัน้ อัสสกาญจน์ เพลส
โครงการอาคารพักอาศัย 5 ชัน้

บริษทั ธีรเ์ อก จํากัด

ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบําหรุ
บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ถ.ลาดพร้า้ ว แขวงจอมพล
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก
บริษทั อัสสกาญจน์ จํากัด บางกะปิ กรุงเทพฯ
บริษทั จินตวิศว์การโยธา
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จํากัด
จากด

โครงการอาคารพักอาศัย 5 ชัน้

บริษทั จินตวิศว์การโยธา
จํากัด

โครงการอาคารพักอาศัย 5 ชัน้

ถ.รามคําแหง 24 แยกศิรมิ ติ ร
บริษทั ยูนานิมมิต้ี อพาร์ท แขวงหัวหมาก บางกะปิ
กรุงุ เทพมหานคร
เม้นท์ จํากัด

โครงการอาคารพักอาศัย 6 ชัน้ บางขุนเทียน
โครงการอาคารพักอาศัย 7 ชัน้
โครงการอาคารพักอาศัย 7 ชัน้
โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชัน้

โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชัน้

บริษทั เอ็ม.เอ็ม.พรอพ
เพอร์ต้ี จํากัด
หจก.พี เอ็น ทีด่ นิ
หจก. มาตุรงค์
บริษทั ศิราภา เรชสิเด็นท์
จํากัด
คุณเอกธง รัตนสิรสิ วัสดิ ์

กทม.

จ.ปทุมธานี

ต.คลอง 1 คลองหลวง ปทุมธานี

ซ.ชุม่ แจ่ม ถ.บางขุนเทียน ชายทะเล แขวงแสมดํา บางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร
ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ ภูเก็ต
ต.หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์
ต.บางตีนเป็ ด อ.เมือง
ซ.มัณฑนา ถ.บางนา-ตราด ต.
บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

จ.ฉะเชิงเทรา

ลําดับ

1533

1534
1535

1536
1537
1538

1539
1540
1541

1542

1543
1544

โครงการ

เจ้าของโครงการ

โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชัน้

หมู 3 ซ.รงสต-นครนายก
หม่
ซ รังสิต-นครนายก 34 (ซ.
(ซ
ชูสขุ ) ต.ประชาธิปตั ย์ ธัญบุรี
นายสมศักดิ ์ เหลืองถาวรกุล ปทุมธานี

โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชัน้

ซ.สุขมุ วิท 81 ถ.สุขมุ วิท แขวง
บางจาก พระโขนง
บริษทั เค.วี.แมนชั ่น จํากัด กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชัน้

ซ.รัชดาภิเษก 13 ถ.รัชดาภิเษก
บริษทั พรรณาปยุกต์ เฮ้าส์ แขวงดินแดง ดินแดง
กรุงเทพมหานคร
จํากัด
บริษทั ศิลาภาเรสซิเด้นท์
จํากัด
บริษทั ปรีชากรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชัน้
โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชัน้

1546
1547

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชัน้

นางจริยา สกุลกิตติธาํ รง

โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชัน้

บริษทั เตียกุ่ยฮวด ลิฟวิง่
เพลส จํากัด

ตําบลบางโฉลง บางพลี
สมทรปราการ
สมุทรปราการ

โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชัน้

ถ.พระรามที่ 2 แขวงบางมด
บริษทั วี.ที.แมนชั ่น จํากัด จอมทอง กรุงเทพฯ

โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชัน้

บริษทั หาดใหญ่นครินทร์
จํากัด

โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชัน้

ถถ.เรศ
เรศ แขวงสพระยา
แขวงสีพ่ ระยา บางรั
บางรกก
บริษทั อินทสัมพันธ์ จํากัด กรุงเทพฯ

โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชัน้ ซ.ประชาราษฏร์
บําเพ็ญ 9

ถ.ประชาราษฏร์บาํ เพ็ญ แขวง
ห้วยขวาง ห้วยขวาง
นางสุนนั ทา บุญศรีสวุ รรณ กรุงเทพมหานคร

ถ.ศรีภูวนารท ต.หาดใหญ่
หาดใหญ่ สงขลา

บริษทั เซ็นต์ปอล จํากัด

ซ.ศรีบาํ เพ็ญ ถ.เย็นอากาศ แขวง
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ

บริษทั ราม 65 เซ็นเตอร์
จํากัด

ซ.มหาดไทย 1 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง วังทองหลาง
กรุงเทพฯ

โครงการอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 3 ชัน้

บริษทั ยิง่ รํ่ารวย จํากัด

ซ.สมอตัน ต.หัวหิน หัวหิน
ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชัน้

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวช
การ จํากัด (มหาชน)

แขวงบางกะปิ ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

โ

บริษทั กรองทองอพาร์
์
ปิ ํ ั

ซ.สิงหเสนี ถ.เสรีไทย แขวง
ั่
ปิ

โครงการอาคารพักอาศัย 9 ชัน้ The Bloom

ั

ั

ั้

จังหวัด

ต.บางตีนเป็ ด เมือง ฉะเชิงเทรา

ถ.เหนือ-ใต้ แขวงบางโคล่ บาง
คอแหลม กรุงเทพฯ

โครงการอาคารพักอาศัย 9 ชัน้ The Bloom

1545

ที่ตงั ้

กทม.

ลําดับ

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

บรษท
บริ
ษทั เศรษฐวรรณการ
เศรษฐีวรรณการ
โครงการอาคารพักอาศัย ซอยสุขมุ วิท 24 (ส่วนขยาย) เคหะ จํากัด

ซ.สขมวิ
ซ.สุขมุ วทท 24 แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารพักอาศัย ซอยสุขมุ วิท 81

บริษทั สวนวิจติ ร จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 81 แขวงพระโขนง
เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการอาคารพักอาศัย เซนเตอร์ พอยท์ ทาวเวอร์

บริษทั เซนเตอร์ พอยท์
ทาวเวอร์ จํากัด

ซ.20 มิถุนา แยก 11 ถ.สุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงสามเสนนอก ห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร

1552
1553

โครงการอาคารพักอาศัย ที.เอส.ที พร็อพเพอร์ต้ี

บริษทั ที.เอส.ที พร็อพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ซ.รามคําแหง 65 (มหาดไทย)
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารพักอาศัย นัมเปอร์วนั แลนด์ อพาร์
ทเมนท์

บริษทั นัมเบอร์วนั พร็อพ ถ.รามคําแหง 2 ประเวศ
เพอร์ต้ี จํากัด
กรุงเทพมหานคร

1554

โครงการอาคารพักอาศัย พี.วี.อพาร์เมนท์

ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชฐพัฒนา - พญาไท กรุงเทพฯ

1549
1550

1551

1555
1556

1557

1558
1559

บริษทั ธนสารทวี จํากัด

โครงการอาคารพักอาศัยเซ็นหลุ
หลยส์
ยส์ แกรนด์เทอเรส

บริษทั เมโทร์สตาร์ พร็อพ ซ.สาทร 11 ถ.สาทร แขวงยาน
เพอร์ต้ี จํากัด
นาวา สาทร กรงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารพักอาศัยฝกั ข้าวโพด

บริษทั กรุงเทพพัฒนา
ซีเอ็มเอส จํากัด

โครงการอาคารพักอาศัยพงษ์ทอง ทาวเวอร์

ซ.วัฒนานันท์ ถ.ช่างอากาศอุทศิ
บริษทั พงษทอง
บรษท
พงษ์ทอง ทาวเวอร์
ทาวเวอร แขวงสกน
แขวงสีกนั ดอนเมอง
ดอนเมือง
จํากัด
กรุงเทพมหานคร

1563

โครงการอาคารพักอาศัยรวมโกเมน

ซ.รามคําแหง 40 ถ.รามคําแหง
แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

ถ.แฮปปี้แลนด์ สายที่ 2 บางกะปิ
กรุงเทพฯ

โครงการอาคารพักอาศัยยังมาเพลส

1560
1561
1562

ซ.รางนํ้า ถ.พญาไท ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารพักอาศัยกรุงเทพอพาร์ทเมนท์

โ
โครงการอาคารพั
กั อาศัยั รวม 8 ชันั ้

จังหวัด

ซอยเพชรเกษม 112
ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลูู
บริษิ ทั เอส.ซี.ี ปาร์
ป ค์ จําํ กัดั
เขตหนองแขม
นายธนินทร ภูเก้าล้วน

ต.อ่าวนาง เมือง กระบี่

โครงการอาคารพักอาศัยรามคําแหง 40

บริษทั ปฐพากาส จํากัด

ซ.รามคําแหง 40 ถ.รามคําแหง
แขวงหัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารพักอาศัยและพาณิชยกรรม 20 ชัน้
(โครงการ 3)

บริษทั วิวทะเลจอมเทียน
คอนโดมิเนียม (2002)
จํากัด

ถ.พระตําหนักซ. 6 ต.หนองปรือ
บางละมุง ชลบุรี

กทม.

ลําดับ

1564
1565

1566

โครงการ

โครงการอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ 8 ชัน้

เจ้าของโครงการ

โครงการอาคารพักอาศัยสูง 25 ชัน้
1567
1568

ซ.พิพฒ
ั น์ ถ.สีลม แขวงสีลม บาง
รัก กรุงเทพมหานคร

บริษทั ราชา โอเวอร์ชสี ์ เท ถ.สุขุ มุ วิท 19 แขวงคลองเตย
รดดิง้ จํากัด
เหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษทั แกรนด์ ยู ลิฟวิง่
จํากัด

ถ.ประชาชืน่
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

นายสมศักดิ ์ จิตติพลังศรี

ถ.ซอยพหลโยธิน 30 ถ.
พหลโยธิน จตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

บริษทั พี แอนด์ เอ็น รี
สอร์ท
จํากัด

ซ.สุขมุ วิท-พัทยา 42 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง

โครงการอาคารพักอาศัยสูง 8 ชัน้ (ส่วนขยาย)

บริษทั อนันดา ดีเวลล็อป
เม้นท์ ทู จํากัด

ถ.เจริญนคร 17 แขวงบางลําภู
ล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ

โครงการอาคารพักอาศัยเอกสิทธิ ์ คอนโดทาวน์

บริษทั รวมชัยใบหยกฮอน ถ.สุวนิ ทวงศ์ ต.วังตะเคียน เมือง
ฉะเชิงเทรา
เนอร์กาเด้นท์ จํากัด

โครงการอาคารพักอาศัยสูง 8 ชัน้
โครงการอาคารพักอาศัยสูง 8 ชัน้

จังหวัด

เชงสะพานพระราม
เชิ
งสะพานพระราม 9 ซ.สุ
ซ สขสวั
ขสวสด
สดิ ์
บริษทั เหล่าธงสิงห์ พลาซ่า 33 แขวงราษฏร์บรู ณะ ราษฏร์
บูรณะ กรุงเทพมหานคร
จํากัด

บริษทั ฮาดิสนั ดีเวลลอป
โครงการอาคารพักอาศัยสีลม ซิต้ี รีสอร์ท ส่วนขยาย เม้นท์ จํากัด
โครงการอาคารพักอาศัยสุขมุ วิท 19 (ส่วนขยาย)

ที่ตงั ้

กทม.

จ.ชลบุรี

1569
1570
1571

1572
1573
1574

โครงการอาคารรักษาพยาบาลโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

17 ถ.สิงหไคล เมือง เชียงราย

โครงการอาคารเรียนอเนกประสงค์โรงเรียนภูเก็ต
เทคโนโลยี

โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี

224/9 ถ.เทพกระษัตรี เมือง
ภูเก็ต

บริษทั เกิอ้ วัฒนา จํากัด

ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท ราช
เทวี กรุงุ เทพมหานคร

โครงการอาคารโรงแรม 23 ชัน้
โครงการอาคารโรงแรม 31 ชัน้

บริษทั คามนิ ดีเวลลอปเม
นท ◌์
จํากัด

ซ.สุขมุ วิท 11
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กทม.

1575
1576
1577

โครงการอาคารโรงแรม 31 ชัน้

บริษทั คามินดีเวลล็อป
เม้นท์ จํากัด

แขวงคลองเตยเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ

ซ.สุขมุ วิท 24 ถ.สุขมุ วิท แขวง
โครงการอาคารโรงแรม 340 ห้อง ซ.สุขมุ วิท 24 และ บริษทั เค เอส แอนด์ ซันส์ คลองเตย คลองเตย
กรุงเทพมหานคร
อาคารทีจ่ อดรถ
จํากัด
บริษทั ลัคกี้ โกลบอล เรียล
โครงการอาคารโรงแรม 7 ชัน้ ชัน้ ใต้ดนิ 2 ชัน้
แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา
ํ ั

กทม.

ลําดับ
1579
1580

โครงการ

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

โครงการอาคารโรงแรม 7 ชัน้ ชัน้ ใต้ดนิ 2 ชัน้

บรษท
บริ
ษทั ลกกโกลบอลเรยล
ลักกีโ้ กลบอลเรียล
เอสเตท จํากัด

สขมวิ
สุขมุ วทท ซ. 15 แขวงคลองเตย
เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการอาคารโรงแรม 7 ชัน้ ชัน้ ใต้ดนิ 2 ชัน้
จํานวนห้องพัก 137 ห้องและทีจ่ อดรถยนต์

บริษทั ลักกีโ้ กลบอลเรียล
เอสเตท จํากัด

สุขมุ วิท ซ. 17 แขวงคลองเตย
เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการอาคารโรงแรม 7 ชัน้ ชัน้ ใต้ดนิ 2 ชัน้
จํานวนห้องพัก 137 ห้อง และทีจ่ อดรถยนต์

บริษทั ลัคกี้ โกลบอล
เรียลเอสเตท จํากัด

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด

กทม.

1581
1582
1583

โครงการอาคารโรงแรม 7 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 2 ชัน้
โครงการอาคารโรงแรม 7 ชน
ชัน้ สุสขมวิ
ขมุ วทท ซอย 1

1584

1585
1586
1587
1588
1589

1590
1591
1592
1593
1594
1595

บริษทั พาร์ครอยัล จํากัด
บริษทั เอสเอสซี พร็อพ
เพอร์ต้ี
จํากัดั

สุขมุ วิท 18 แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพฯ
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒนา
แขวงคลองเตยเหนอ
เขตวัฒนา

โครงการอาคารโรงแรมรอยัล แบงค์คอก โฮเต็ล
โครงการสาทรสแควร์

บริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี้ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม บางรัก
จํากัด
กรุงเทพฯ

โครงการอาคารโรงแรมและสํานักงานขนาดความสูงู
27 ชัน้ ชัน้ ใต้ดนิ 2 ชัน้

บริษทั บี เอส เอน แอสเซท
จํากัด

ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

บริษทั ฮอนเนอร์ บิวซิเนส
โครงการอาคารโรงแรมสูง 2 ชัน้ 244 ห้อง
จํากัด
ถ.เพชรเกษม ชะอํา เพชรบุรี
โครงการอาคารศนย์
โครงการอาคารศู
นยการคา
การค้า PATTAYA CITY WALK บรษท
บริษทั เอช ทที อาร
อาร์ จากด
จํากัด เขตเมองพทยา
เขตเมืองพัทยา บางละมง
บางละมุง ชลบรี
ชลบุร
บริษทั โรแยลคลีฟ บีช
โครงการอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการ(ส่วนขยาย) โฮเต็ล จํากัด

ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

บริษทั โรแยลคลีฟ บีช
โครงการอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการ(ส่วนขยาย) โฮเต็ล จํากัด
บรษท
บริษทั โรแยลคลฟ
โรแยลคลีฟ บช
บีช
โครงการอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการ(ส่วนขยาย) โฮเต็ล จํากัด

บนเขาทบพร
บนเขาทับพระยาบริ
ยาบรเวณอาว
เวณอ่าว
พัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี

โครงการอาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินค้าและอาคาร
ชุดพักอาศัย ลาดพร้าว
บริษทั มหาสุข จํากัด

ถ.ลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพฯ

โครงการอาคารสํานักงานวงศ์บณ
ั ฑิต

ตําบลตลากใหญ่ เมือง ภูเก็ต

โครงการอาคารสานกงานหรอททาการพาณชย,
โครงการอาคารสํ
านักงานหรือทีท่ าํ การพาณิชย์,
อาคารพักอาศัย,อาคารจอดรถยนต์ ค.ส.ล. 33 ชัน้

แขวงคลองตนเหนอ
แขวงคลองตั
นเหนือ วฒนา
วัฒนา
กรุงเทพมหานคร

กองทุนรวมซิตแ้ี อสเสท

โครงการอาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่ง
ที่ 2
ธนาคารกรุงเทพ
โครงการอาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

บริษทั เอเชีย่ น เอ็นไวรอน ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ถ.พระราม 3

กทม.

กทม.

ลําดับ

1596
1597
1598

1599

โครงการ

โครงการอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว มูลนิธฮิ ั ่่วเคีย้ วปอ่ เต็กเชีย่
เฉลิมพระเกียรติ
งตึง๊ (มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ )

1603
1604

1605

1606
1607

1608
1609
1610

ที่ตงั ้

จังหวัด

ต.บางโฉลง สมุทรปราการ

โครงการอาคารอยูอ่ าศัยภายในโรงเรียนนานาชาติ
ฮาร์โรว์

ถ.โกสุมรวมใจ แขวงสีกนั ดอน
บริษทั ฮาร์โรว์ เอเซีย จํากัด เมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารอย่อ่ าศั
โครงการอาคารอยู
าศยรวม
ยรวม

บริษทั ต.วิวฒ
ั น์พรอพ
เพอร์ตี จํากักดด

ซ.พหลโยธิน 26 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว จตจั
จตุจกร
กร กรุ
กรงเทพฯ
งเทพฯ

โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม 7 ชัน้

บริษทั แสงทิพย์ เคหะกิจ
จํากัด

ตําบลบางปู เมือง สมุทรปราการ

โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม 8 ชัน้

บริษทั ปากนํ้า เอ็สเตท
จํากัด

โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม 8 ชัน้

บริษทั ริเวอร์ไซด์
คอนโดมิเนียม จํากัด

1600
1601

1602

เจ้าของโครงการ

ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต
จตุจกั ร
ถ.ซอย
บางนา-ตราด 19 แขวงบางนา
เขตบางนา

กทม.

กทม.

ซ.เพชรเกษม 31/2 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางหว้า ภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม 8 ชัน้

นายสหรัฐ ฟกั ผลงาม

โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม 8 ชัน้

บริษทั บ้านแสนสุข พร็อพ แขวงคันนายาว คันนายาว
เพอร์ต้ี จํากัด
กรุงเทพฯ

โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม 8 ชัน้

บริษทั บ้านแสนสุข พร็อพ แขวงคันนายาว คันนายาว
เพอร์ต้ี จํากัด
กรุงเทพฯ

โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม 8 ชัน้

บริษทั ปากนํ้าเอสเตท
จํากัด

โ
โครงการอาคารอยู
อ่ าศัยั รวม 8 ชันั ้

บริษทั พี แอนด์ ดับบลิว ถ.สุขาภิบาล 2 (ถนนเสรีไทย)
พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ แขวงคันนายาว คันนายาว
จําํ กัดั
กรุงเทพฯ

โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม 8 ชัน้ 1 อาคาร

บริษทั เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ ตําบลบางเสาธง บางเสาธง
จํากัด
สมุทรปราการ

ถ.รัตนาธิเบศธ์ จอมพล จตุจกั ร
กรุงเทพฯ

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ
โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม Centre Point Witthayu จํากัด(มหาชน)
โครงการอาคารอยูอ่ าศั
โครงการอาคารอย่
าศยรวม
ยรวม เคหะชุ
เคหะชมชนสราษฏร์
มชนสุราษฏร์ธานี
3 (อาคารเช่า)
การเคหะแห่งชาติ
โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม ชัยลัดดา
อพาร์ทเม้นต์

บริษทั ชัยลัดดา จํากัด
บริษทั ดวงจลชาติ จํากัด

ถ พ่อขุขนทะเล
นทะเล ต.มะขามเตี
ต มะขามเตีย้ เมือง
ถ.พ่
สุราษฏร์ธานี
ซ.นนทบุรี 15 ม.3
ต.บางกระสอ อ.เมือง
ซ.พหลโยธิน 52 แขวงสายไหม

จ.นนทบุรี

ลําดับ

ที่ตงั ้

จังหวัด

บริษทั ดวงจุ
บรษท
ดวงจลชาติ
ลชาต จากด
จํากัด

ถ เทพารักษ์ ตต.เทพารกษ
ถ.เทพารกษ
เทพารักษ์ ออ.เมอง
เมือง

จ สมทรปราการ
จ.สมุ
ทรปราการ

โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม ดี.เค.เจ.อพาร์ทเม้นต์

บริษทั ดี.เค.เจ.จํากัด

ซ.รามคําแหง 60/2 แขวง
หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

1614

โครงการอาคารอย่อ่ าศั
โครงการอาคารอยู
าศยรวม
ยรวม บ้านสวนสโขทั
นสวนสุโขทยย

บริษทั สุโขทัย เฮอริเทจ
จํากด
กัด

ถ.สุโขทัย แขวงถ.นครไชยศรี
ดสิ
ดุสติ กรุ
กรงเทพมหานคร
งเทพมหานคร

1615
1616

โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม สแควร์-เอ (SQ-A)

บริษทั ศิรไิ ทยรวมทุน จํากัด ต.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

1612
1613

1617
1618
1619
1620
1621
1622

โครงการ
โครงการอาคารอย่อาศั
โครงการอาคารอยู
าศยรวม
ยรวม ดวงจุ
ดวงจลชาติ
ลชาตเทพารกษ
เทพารักษ์

บริษทั โกลเด้น แลนด์
โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม หลังสวนเซอร์วสิ อพาร์ต พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป
เม้นท์
เมนท
เม้นท์ จํจากด
เมนท
ากัด (มหาชน)

ซ.หลังสอวน แขวงลุมพินี ปทุม
วัน กรงเทพมหานคร
วน
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวม อมตะระยอง คอนโด
ทาวน์
โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวมเทวานิเวศน์
โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวมบูรพาเพลส
โครงการอาคารอยูอู่ าศัยรวมบูรู พาเพลส

ศรีราชา ชลบุรี
เพชรบุรี
- เมือง ชลบุรี
- เมือง ชลบุุรี

โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรวมอาคาร B-15 และ B-16
โครงการอาคารอยูอ่ าศัยรามคําแหง

1623
1624
1625

1626
1627
1628

1629

เจ้าของโครงการ

บริษทั อมตะ เพาเวอร์
(บางปะกง) จํากัด
หจก.ซิวเวอร์แซนด์ ชะอํา

บริษทั สหทรัพย์ภทั รกิจ
จํากัด

ต.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

นายชูศกั ดิ ์ จูทะสมพากร

แขวงหัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

บริษทั โรงพยาบาล
โครงการอาคารเอนกประสงค์และทีจ่ อดรถ(ส่วนขยาย) กรุงเทพพัทยา จํากัด

ตําบลนาเกลือ บางละมุง ชลบุรี

โครงการอารียค์ อนโดมิเนียม

ซ.อารีย์ 2 แขวงสามเสนใน พญา
บริษทั เอ็มบี ทาวเอร์ จํากัด ไท กรุงเทพมหานคร

โครงการอินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์ ภูเก็ต

บริษทั บางกอก แฟรนด์
ไชส จํากัด

โครงการอิมโฮเต็ล ท่าแพ

บริษทั ที ซี ซี แวลุ โฮเทลส์
จํากัด

โครงการเอ สเปช สุขมุ วิท 77

บริษทั วันดารา จํากัด

โครงการเอ สเปซ อโศก-รัชดา

บริษทั อารียา พรอพเพอร์ ถนนอโศก
ถนนอโศก-ดิดินแดง ดินแดง
กรุงเทพฯ
ตี้ จํากัด (มหาชน)

โครงการเอ สเปซ ไฮด์อเวย์

บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี
จํากัด (มหาชน)

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วิชติ
เมือง ภูเก็ต
ถ.คชสาร
ต.ช้างควาน อ.เมือง

จ.เชียงใหม่

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กทม.

ถ.อโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง

กทม.

ลําดับ

โครงการ

1631
โครงการเอกคอนโดวิว 1

เจ้าของโครงการ

ที่ตงั ้

จังหวัด

ถ.สขมวิ
ต.บางปลาสร้อย เมอง
เมือง
ถ.สุขมุ วทท ต.บางปลาสรอย
บริษทั เอกเรสซิเดนซ์ จํากัด ชลบุรี
ถ.สุขมุ วิท
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง

โครงการเอกคอนโดวิว 1

บริษทั เอกเรสซิเดนซ์ จํากัด

โครงการเอกสินคอนโดมิเนียม

บริษทั เอกสิน การ์เด้นโฮม ถ.ซอยงามวงศ์วาน 23 ต.บางเขน
จํากัด
เมือง นนทบุรี

โครงการเอกสินเพลส

บริษทั เอกสิน
การ์เด้นโฮม จํากัด

จ.ชลบุรี

1632
1633
1634

1635

1636
1637

1638
1639
1640

1641
1642
1643

1644
1645
1646

ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน
อ.เมือง

นายอนันต์์ เอกพิพฒ
ั นา

ถ.วงแหวนกาญจนาภิเษก แขวง
บางแค บางแค กรุงเทพฯ

โครงการเอสทีซี อพาร์ทเมนท์

บริษทั เอสทีซี อพาร์
ทเมนท์ จํากัด

ถ.สุวนิ ทวงศ์ และถ.สีหบูรานุกจิ
แขวงมีนบุรี มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร

โครงการเอสเปซ เพลย์ สุทธิสาร

บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี
จํากัด (มหาชน)
ถ.สุทธิสารวินิจฉัย เขตห้วยขวาง

โครงการเออร์บานา สาทร

บริษทั เออร์บานา เอสเตท ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
จํากัด
สาทร กรุงเทพมหานคร

โครงการเออร์บานาหลังสวน

บรษท
บริ
ษทั สยามพนธุ
สยามพันธ์วฒนา
ฒ
ั นา
จํากัด

ถถ.หลงสวน
หลังสวน แขวงลุ
แขวงลมพิ
มพนนี ปทมวั
ปทุมวนน
กรุงเทพมหานคร

โครงการแอสคอท พิรยิ า เซอร์วสิ อพาร์เม้นท์

บริษทั สาทร ทรัพย์สนิ
จํากัด

ถ.สาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ

โครงการโอ.พี. แมนชั ่น 2

ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
บริษทั โอ.พี. แมนชั ่น จํากัด ดินแดง กรุงุ เทพมหานคร

โครงการโอเชีย่ นคอนโดมิเนียม

บริษทั โอเชีย่ น พรอพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ บาง
คอแหลม กรุงเทพมหานคร

โครงการโอเชีย่ นพอร์โตฟิโน่ คอนโดมิเนียม

บริษทั โอเชีย่ น พรอพ
เพอร์ต้ี จํากัด

ต.นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี

โครงการโอเรียนเท็ล บช
โครงการโอเรยนเทล
บีช รสอรท
รีสอร์ท

บรัท พนภั
บรท
พูนภทรสมบต
ทรสมบัติ จากด
จํากัด ตาบลชะอา
ตําบลชะอํา ชะอา
ชะอํา เพชรบรี
เพชรบุร

โครงการโอเอชิส เดอะซิตเ้ี รสซิเดนท์

บริษทั คริสตัลซิต้ี ดีเวลล
อปเม้นท์ จํากัด

ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

โครงการไอดีโอ ลาดพร้าว 17

บริษทั อนันดา ดีเวลล็อป
เม้นท์ ทู จํากัด

ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล
จตุจกั ร กรุงเทพฯ

โ
โครงการเอ็
นที อพาร์เ์ มนต์์

บริษทั อนันดา ดีเวลล็อป

จ.นนทบุรี

กทม.

ลําดับ
1648
1649

1650
1651
1652

โครงการ

ที่ตงั ้

จังหวัด

บรษท
บริ
ษทั อนนดา
อนันดา ดเวลลอป
ดีเวลล็อป
เม้นท์ ทู จํากัด

แขวงบางลําํ ภูล่าง เขตคลองสาน

กทม.

โครงการไอดีโอ สุขมุ วิท 103

บริษทั อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ถ.สุขมุ วิท
แขวงบางนา เขตบางนา

กทม.

โครงการไอดีโอ สุขมุ วิท 103

บริษทั อนันดา ดีเวลล็อป
เม้นท์ ทู จํากัด

ถ.สุขุ มุ วิท แขวงบางนา บางนา
กรุงเทพฯ

โครงการไอยราวิลล่า

บริษทั เอกทวีอนิ ดัลทรี้
จํากัด

ต.คึกคัก ตะกั ่วปา่ พังงา

โครงเดอะพาร์คแลนด์ ตากสิ
โครงเดอะพารคแลนด
ตากสนน-ท่ทาพระ
าพระ

บริษทั นารายา เรสซิเดนส์
จากด
จํากัด

โ
โครงการไอดี
ไ โี อ สาทร-ตากสินิ

เจ้าของโครงการ

ถ.ราชพฤกษ์ (ช่วงตากสิน-เพชร
เกษม) แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี

กทม.

บริษทั บ้านราชประสงค์
จํากัด

ซ.ขีเ้ สือใหญ่สามัคคี
ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม

บริษทั รีเจ้นท์ กรีน พาว
เวอร์ จํากัด

ซ.พหลโยธิน 57 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน
กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแกน

ถ.ศรีจนั ทร์ ต.ในเมือง
อ.เมือง
อ.เมอง

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลโรจนเวช

โรงพยาบาลโรจนเวช

ถ.โรจนะ ต.สามเรือน
อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ เลขที
โรงพยาบาลศรสวรรค
เลขท่ ง.33/64

โรงพยาบาลศรีสวรรค์
โรงพยาบาลศรสวรรค

โครงบ้านนวธารา

กทม.

1653

1654
1655

โครงรีเจ้นท์ โฮม
โรงพยาบาลขอนแก่น-ราม
โรงพยาบาลขอนแกน-ราม

1656
1657

ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากนาโพ
ถ.ดาวดงส
ต.ปากนํ้าโพ อ.เมื
อ.เมอง
อง

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค

